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SAMMANFATTNING 
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traditionell reklam jämfört med gerillareklam och därefter klargör vilken kreativ metod 

som är mest effektiv. 
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Dagens konsumenter blir dagligen utsatta för en stor mängd kommersiella budskap. Detta 

gör det svårt för företag att sticka ut i mediebruset och nå konsumenter på ett effektivt sätt. 

Den traditionella marknadsföringen är i en nedåtgående trend där konsumenter blockerar 

reklam vilket visar att det upplevda värdet av reklam bland konsumenter är lågt. Till följd 

av detta har olika marknadsföringsmetoder utvecklas. Kreativitet i marknadsföring är något 

som diskuterats mycket men samtidigt enligt forskare inte fått den uppmärksamhet som 

denna förtjänar då visat sig medföra positiva effekter. Kreativitet är dock något som främst 

blivit studerat i traditionella medier så som TV, tidningar och radio. Med andra ord kan 

denna marknadsföringsmetod betraktas som en kreativ traditionell marknadsföring. I 

spektrumet av kreativitet har dessutom marknadsföringen tagit nya riktningar. En av de 

marknadsföringsmetoderna som tar kreativitet ett steg längre är gerillamarknadsföring. 

Denna används främst på överraskande sätt, i otraditionella medier. Det finns många 

lovord för denna metod men inga konkreta studier som visar det upplevda värdet bland 

konsumenter.  

 

Grundat på ovanstående situation är studiens övergripande syfte att mäta konsumenters 

upplevda värde av kreativ traditionell marknadsföring respektive gerillamarknadsföring. 

En kvantitativ enkätundersökning har genomförts för att klargöra vilken av de två 

metoderna som är mest effektiv. Studien har kretsat kring de tre huvudområdena reklam, 

varumärke och intentioner.  

          

De slutsatser som studien genererade var att gerillareklam anses mest effektiv i att påverka 

konsumenters upplevda värde av reklamen positiv bemärkelse. Kreativ traditionell reklam 

var däremot mer effektiv i att påverka konsumenters upplevda värde av varumärket och 

därefter generera en köpintention. Gerillareklamen å andra sidan påverkade intentionen till 

word-of-mouth gällande reklamen konsumenterna sett. Studiens resultat hjälper de företag 

som funderar på att använda kreativitet i sin marknadsföring men inte vet hur den ska 

användas för att få de effekter företaget vill ha. Resultatet i denna studie kan användas som 

en guide för att vägleda företag rätt i hur de kan rikta sin marknadskommunikation. Detta 

genom att skapa en studie som har som mål att leverera största möjliga värde för både 

företagen och konsumenterna själva. 

 

Slutligen efterfrågar vi fortsatt forskning inom ämnet kreativ reklam för att se hur 

demografiska faktorer påverkar upplevelsen av kreativitet i reklam eller genom att fördjupa 

sig inom detta område genom en kvalitativ metod. Vidare är gerillareklamen i sig ett 

område som är i behov av mer forskning.  
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 

Effekt – En effekt uppstår när en individ möter ett företags marknadskommunikation.  

 

Effektivitet – Effektivitet syftar till ett företags förmåga att rikta sin  

marknadskommunikation på bästa möjliga sätt för att nå sina marknadsföringsmål. 

 

Gerillareklam - Gerillareklam är sådan som på otraditionella medier, så som utomhus, i 

verkligheten, kommunicerar ett reklambudskap med en stor dos kreativitet och på ett 

överraskande sätt skapar uppmärksamhet.  

 

Kreativ traditionell reklam - Kreativ reklam är sådan som på traditionella medier, så 

som TV, radio och tryckta medier kommunicerar ett reklambudskap på ett sätt som avviker 

från normen och främjar fantasi och kreativitet men samtidigt är lämpligt för dess ändamål.  

 

Konsument - En fysisk person som förbrukar varor och tjänster. 

 

Reklam - Reklam sker när en identifierad avsändare, oftast ett företag, kommunicerar ett 

opersonligt, direkt eller indirekt reklammeddelande i syfte att uppmärksamma och påverka 

konsumenter. 

 

Traditionell reklam - Traditionell reklam är sådan som på traditionella medier, så som 

TV, radio och tryckta medier kommunicerar ett reklambudskap. 

 

Word-of-mouth (WOM) - Innebär ett beteende hos konsumenten där man sprider ordet 

om ett varumärke eller en reklam till andra människor.   
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1 INLEDNING 
 

I följande kapitel ger vi en inblick i studiens ämnesområde. Inledningsvis behandlas 

problembakgrund med en efterföljande diskussion vilket leder fram till studiens 

problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med att redogöra för förväntat 

kunskapsbidrag samt studiens avgränsningar. 

 

 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 

Syftet med marknadsföring 
Marknadsföring är ett viktigt verktyg för företag, dels för att kommunicera med nuvarande 

kunder men även för att kommunicera och rikta in sig på nya potentiella kunder (Bendixen, 

1993, s. 19). Grusell (2008, s. 154) menar att det huvudsakliga syftet med marknadsföring 

mot en publik, reklam, är att påverka. Trots samma övergripande psykologiska syfte kan 

inte alla företag i praktiken placeras i samma fack. Olika typer av företag behöver olika 

marknadsföringsstrategier detta val beror på vad företaget driver för slags verksamhet, 

företagets storlek och vilken budget man har tillhanda. Det är exempelvis skillnad på 

marknadsföringen som bedrivs av ett kommersiellt företag jämfört med marknadsföring 

som bedrivs av ideella föreningar eller politiska partier. I frågan om vilka reklamen ska 

påverka, vad reklamen ska säga och hur reklamen ska utformas för att kunna nå fram bör 

vara i linje med företagets övergripande mål och syfte. Dahlén & Lange (2009, s. 83) 

konstaterar att det övergripande målet med kommersiella företag är att det ska generera 

vinst. Bendixen (1993, s. 19) är inne på samma spår och förklarar att detta vinstgivande 

syfte är på lång sikt då konsumenter först behöver skapa en fördelaktig respons till företag 

och dess utbud. Detta är en av de specifika effekter företag söker med sin reklam. Andra 

specifika effekter företag kan rikta in sin reklam mot för att nå sina övergripande mål är 

bland annat: 

 

➨ Att skapa medvetenhet om sitt varumärke eller en ny produkt 

➨ Att informera konsumenter om vilka problem varumärket/produkten löser 

➨ Att skapa en önskvärd bild om varumärket/produkten 

➨ Att skapa en preferens hos konsumenter för varumärket/produkten, och 

➨ Att övertala konsumenter till att köpa varumärket/produkten (Bendixen, 1993, s. 19) 

 

Värdet av reklam och forskning om reklam har sin grund i uppfattningen om att reklam är 

ett potentiellt kommunikationsutbyte mellan marknadsförare/företag och konsumenter. 

Ansträngning är nödvändig för framgångsrikt utbyte och för bearbetningen av mottagaren. 

(Ducoffe & Curlo, 2000, s. 247) Värdet av reklam och rätt meddelande beror i större 

utsträckning på vad konsumenter vill höra istället för det marknadsförare vill säga 

(Ducoffe & Curlo, 2000, s. 258). Hur företag bedriver marknadsföring är som tidigare 

påpekat olika beroende på företagets förutsättningar och syfte, detta har lett till att många 

reklammetoder växt fram i led med de röster som tror sig veta vilken som är mest effektiv. 

(Bendixen, 1993, s. 19) Enligt Ducoffe, (1995, s. 12) innebär effektiv reklam sådan där 

konsumenter och köpare möts, vilket skapar ett värde för konsumenter. Effektiv reklam 
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tordes därmed vara något som varje företag vill uppnå och en viktig förutsättning för att 

företag ska nå sina marknadsföringsmål, oavsett företagets storlek, budget eller den 

verksamhet som bedrivs.   

 

Dagens läge för marknadsförare 
Dagens konkurrensutsatta omvärld har dessutom medfört utmaningar i hur 

marknadsföringen ska bedrivas hos företag (Koeppel, 2005, s. 12). Produkt- och 

tjänstemarknaden är i ständig förändring, vilket innebär att konsumenter oavbrutet erbjuds 

ett större utbud och förbättring av varor. För traditionella marknadsföringsmetoder kan 

detta innebära en risk att leverera utdaterade trender. (Ay et al., 2010, s. 281) För att 

företag ska kunna anpassa sin marknadsföring till förändringar på marknaden krävs en 

ökad reklambudget för företaget (Hutter & Hoffmann, s. 39), samt en effektiv 

marknadsföringsstrategi för att varumärken ska stå ut bland konkurrenter (Iftekhar et al., 

2013, s. 1). Som svar på dessa utmaningar har en vanligt förekommande strategi för 

produkt- och tjänsteföretag varit att öka sin närvaro i dyra massmedier, såsom TV, 

dagspress och annonsbilagor. Nichols (2013, s. 62) konstaterar dock att de mest 

kostsamma medierna inte behöver vara de mest effektiva, i många fall det motsatta. 

Anledningen till detta kan vara att den ökade reklamintensiteten i samhället har medfört 

negativa effekter. Då konsumenter dagligen utsätts för många reklammeddelanden har 

effekten på konsumenter minskat och bildat en så kallad ”reklamtrötthet”. Den ökade 

reklamintensiteten har även lett till ett skov av konsumenter som börjat motsätta sig reklam 

och medvetet undviker att exponeras för reklam (Hutter & Hoffmann, 2011, s. 40). I 

            m    x mp      “N x-          ”               mm  ,          m     y     

“I          m,     !” p      b                                 m            m       

(Konsumentverket, 2014). En annan utmaning som marknadsförare ställs inför är 

framväxten av digital marknadsföring som en helt ny plattform. Reklamverktyg som 

sociala medier och mobiltelefoner ökar årligen som ett alternativt sätt att nå samma 

publikmassa som TV-reklam (Chan, 2011, p.40). Men även på den digitala plattformen 

kan man som konsument ta beslutet att motsäga sig reklam. Genom att använda så kallade 

“     mb       ”       w bb     e kan man filtrera bort reklam på både internet och 

sociala medier. En undersökning utförd av Karlsson & Hall visar att fler än en femtedel av 

svenska internetanvändare använder sig av dessa, och i ålderskategorin 15-22 år blockerar 

nästan 40 % reklam. (PC-tidningen, 2013) Reklamtrötthet är alltså något som består fastän 

man skapar nya plattformer för reklam. Detta bådar för en fundering kring framtiden då 

reklamtröttheten kommer att öka i takt med digitaliseringen. Studier på svenska 

allmänheten visar alltså tydliga tecken på att attityden till reklam blir mer och mer negativ, 

även i jämförelse med andra länder (Grusell, 2008, s. 55). Reklammarknaden genomgår en 

grundlig transformation och bredvid massmedias nedåtgående effektivitet och 

konsumenters negativ                      b        p         y  m         m     “     ” 

konsumenters uppmärksamhet. Detta innebär att marknadsförare måste tänka ut nya sätt att 

kommunicera reklammeddelanden på (Ang & Low, 2000, s .835). Kreativitet ses vara ett 

svar på dessa utmaningar. Kreativitet i sin tur kan ses i ett spektrum med både mer och 

mindre kreativ reklam, där båda typerna är ett skifte från den traditionella reklamen. 

Onekligen kan båda inriktningarna av kreativ marknadsföring öppna nya dörrar för företag. 

 

Kreativ reklam på traditionella medier 
En metod som ökat i mediebruset är användandet och betydelsen av kreativitet i reklam. 

Med detta menas att företag har börjat använda sig av färger och former eller argument i 

reklam som inte tidigare utnyttjats i dessa medium. Företag försöker skapa något 

annorlunda, något originellt för att öka konsumenters upplevelse av reklam. (Dahlén & 
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Lange, 2009, s.402) En kreativ strategi har visat sig vara fördelaktig i syftet att få 

konsumenters uppmärksamhet (Ang & Low, 2000, s. 835). Detta för att kreativitet skapar 

nya möjligheter och sätt för företag att kommunicera med sina konsumenter (Ang & Low, 

2000, s. 836). Enligt Sheinin et al. (2011, s. 5) är kreativitet i reklam synonymt med 

reklameffektivitet och enligt Sasser & Koslow (2008, s. 11) används det därför ofta som ett 

verktyg för att nå just effektiv reklam. Kover et al. (1995, s. 29) menar dock att kreativ 

reklam inte är en garanti för att konsumenter ska lockas av reklamen. I en tid när det sker 

mycket förändringar är dock kreativt tänkande välkommet som en väg framåt (Sasser et al., 

2013, s. 309).  

 

Tidigare har det funnits en skepsis hos marknadsförare inför användandet av kreativitet i 

reklam, då det inte setts som effektivt (Kover et al., 1995, s. 28). Detta har dock visat sig 

vara det motsatta då kreativ reklam visat sig ha en positiv effekt på konsumenters attityder 

(Ang & Low, 2000, s. 835). Enligt Lehnert et al. (2013, s. 227) kan därför kreativ reklam, 

jämfört med andra sätt, i slutändan visa sig vara ett effektivare sätt för företag att spendera 

sin marknadsföringsbudget. Kreativitet är viktigt att ta hänsyn till just för att denna 

egenskap kan överkomma hinder och skapa ett bestående intryck hos konsumenter 

(Lehnert et al., 2013, s. 211). Smith & Yang (2004, s. 31) definierar reklamkreativitet som: 

“The extent to which an advertisement diverges from expectations while remaining useful 

to the task at hand”. Vidare menar Stephan Vogel, Ogiivy & Mather Germany's chief 

creative officer: "Nothing is more efficient than creative advertising. Creative advertising 

is more memorable, longer lasting, works with less media spending, and builds a fan 

community...faster." (Reinartz & Saffert, 2013, s. 107). 

  

På traditionella medier kan kreativitet ses vara ett sätt att stå ut i mediebruset. Detta är en 

faktor som visat sig vara av stor vikt och kan påverka reklamens effekter och effektivitet i 

positiv bemärkelse. Kreativitet har även kommit att bli en del av reklamvärlden i den mån 

att det årligen delas ut pris till kreativa reklamskapare. CLIO Awards är en av dessa 

utmärkelser och enligt 2014 års motivering går detta pris till företag som skapat 

banbrytande reklam och tänjer på de kreativa gränserna genom att exemplifiera 

uppfinningsrikt tänkande. (Clio Awards, 2014) Ett exempel på en lyckad kreativ 

traditionell kampanj är Coca-Cola's "Siege" video. I denna animerade digitala reklam ska 

                       “    ”. N       m    bb    b y      C   -Cola drycken vinner 

“      ”             y      p               p       b          “      ”. D             m   

budskapet att lite glädje ibland är det mest effektiva vapnet. (Youtube, 2011) Coca-Cola 

lyckas därmed tänja de kreativa gränserna genom innovativt tänkande. De har skapat en 

kreativ traditionell reklam som är inspirerande och ärar fantasin. (Clio Awards, 2013) 

 

Kreativ reklam på otraditionella medier 
Genom kreativitetens framväxt i reklam har nya möjligheter skapats för att kommunicera 

m                     m      (A   & L w, 2000,  . 836). E   “ y  mm   ” 

marknadsföringskoncept som vuxit fram genom åren är gerillamarknadsföring och dess 

direkta form gerillareklam. Efter Cubarevolutionen på 60-talet kom konceptet gerilla att 

kopplas ihop med marknadsföring för att beskriva marknadsföring med små medel, då 

mindre företag med begränsat kapital använde sig av otraditionella 

marknadsföringsmetoder för att försöka stå sig i konkurrens med större företag. (Hutter & 

Hoffmann, 2011, s. 39) Idag finns gerillareklam över hela världen och trots att konceptet 

ofta kopplats ihop med små företag har det nu kommit att involvera även större företag. En 

anledning till detta tros vara den globala utvecklingen på marknaden och dess utmaningar 

(Hutter & Hoffmann, 2011, s. 41). 
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Enligt Dahlén et al. (2009, s. 156) är gerillareklam synonymt med reklam i otraditionella 

medier. Att använda sig av ett kreativt och otraditionellt medieval för att marknadsföra sig 

innebär att mediet självt signalerar ett budskap, som konsumenten uppfattar positivt. Då 

medievalet har en koppling till företaget utvärderar konsumenten både kampanjen och 

varumärket positivt. (Dahlén, 2005, s. 96) Gerillareklam inkluderar därför ofta 

kontroversiella metoder, vilket kan ses som en av de största skillnaderna mellan 

gerillareklam och traditionell reklam. Istället för att använda sig av de traditionella 

massmedierna som TV, reklam och dagstidningar utövas gerillareklam utomhus, i 

verkligheten, genom att exempelvis marknadsföra på oväntade arenor eller placera reklam 

på människor eller djur. Detta innebär att investeringen i marknadsföring handlar om tid, 

                  ,               m   p  m                 “   ”              “   ”. 

(Dahlén et al., 2009, s. 156) 

 

Ett exempel på en lyckad gerillakampanj är Coca-C     ”T   C    H pp      M      ”. 

År 2010 specialutformade Coca-Cola en varuautomat som de placerade på ett universitet i 

New York. Dolda kameror filmande de ovetande och överraskande studenter när apparaten 

delade ut allt ifrån Coca-Colaflaskor, blommor, solglasögon och pizzor. Videon blev en 

sensation på Internet och Coca-C                    p        y     “G    I           

Aw   ”    CLIO. (T   C   -Cola Company, 2010) Det som hände var att det skapades en 

överraskningseffekt på studenterna vilket enligt Hutter & Hoffmann (2011, s. 43-45) är en 

                      “               ”   m    m     m               mp  j. E  m      

som avviker från normen, överraskningen, är menad skapa en spridningseffekt: där den 

exponerade publiken sprider vidare det de varit med om. Spridningseffekten innebär att 

fler människor får ta del av reklamen vilket i sin tur skapar en lågkostnadseffekt. Dessa tre 

         b            mm    “               ”. T                     m                       

stor dos kreativitet och ansträngning bakom insatsen samt var denna väldigt överraskande 

och sett till spridningen, en liten kostnad.  

 

Trots att det finns likheter i egenskaperna hos gerillareklam och kreativ reklam är dessa 

koncept inte synonyma. De studier som kommit att beskriva kreativ reklam och dess 

effekter har endast studerats på traditionella medier så som TV, radio och tidningar, därav 

namnet som vi valt att kalla denna reklam -kreativ traditionell reklam. Gerillareklam 

utspelar sig istället på otraditionella medier såsom på djur, människor, utomhus och i 

“            ”. F          m   nna typ av kreativa metod och dess implikationer är i 

jämförelse med kreativ traditionell reklam bristfällig inom vetenskapen. Enligt Hutter & 

Hoffmann (2011, s. 46) saknas forskning för att förklara hur en gerillakampanj faktiskt 

påverkar konsumenters attityder gällande företaget och produkten. Hutter & Hoffmann 

(2011, s. 47) menar att mer forskning om gerillareklam behövs för att kunna ge riktlinjer 

om hur marknadsförare bör planera och implementera en gerillakampanj. I Figur 1 nedan 

kan vi se hur gerillareklam och kreativ traditionell reklam ser ut i praktiken. Den övre 

bilden presenterar en gerillakampanj där ett par Ray-Ban glasögon strategiskt placerats ut 

på en staty i verkligheten. Den undre bilden presenterar en kreativ traditionell 

reklamkampanj där ett par på ett ohämmat sätt dansar med varandra trots allmänhetens 

blickar. Båda varianterna ingår i Ray-B         m  mp  j “N         ”               

reklam kan kommuniceras på två skilda kreativa sätt. 
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Figur 1. Övre bild: Gerillareklam, Ray Ban. Nedre bild: Kreativ traditionell reklam, Ray 

Ban. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 

Marknadsföringsaktiviteter är viktiga för att företag ska kunna marknadsföra sina 

produkter samt för att kunna tillfredsställa konsumenters behov på ett effektivt sätt. På 

senare tid har dock konkurrensen mellan företag ökat snabbt, med olika varumärken för 

konsumenter att välja bland. Detta har medfört att företagen noggrant måste tänka igenom 

sina marknadsföringsstrategier (Iftekhar et al., 2013, p.1). En faktor för framgångsrik 

reklam har visat sig vara kreativitet (El-Murad and West, 2004, s. 188). Många 

marknadsförare ser kreativ reklam som ett sätt att differentiera sina produkter och ett sätt 

för att få fram sitt budskap (Wang et al. 2013, s. 42). Som i bilden ovan handlar det om att 

skapa något ovanligt som vidare           m       ”m         ”         m   ( m       

al., 2008, s. 60). Många av de effekter man talar om i samband med kreativ reklam 

relaterar till en påverkan på konsumentens engagemang, konsumentens upplevda 

märkesnytta, samt hur motiverade konsumenter blir (Sasser & Koslow, 2008, s. 15). 

Kreativ reklam kan ha en positiv påverkan på konsumenters upplevda värde av reklamen 

(Rosengren et al., 2013, s. 320)  
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Marknadsförare är dock rädda för att ta kreativa risker då det innebär att man visar en 

annan bild av varumärket än vad konsumenter är van att se, vilket är riskabelt då man inte 

vet vad responsen från publiken kommer att bli. Dessutom är barriärerna till kreativitet mer 

komplicerade än vad tidigare studier har implicerat. Sådana implikationer gör det svårare 

för marknadsförare, klienter och agenturer att tillämpa innovativ reklam. (Sasser et al., 

2013, s. 309) Ett skifte från traditionell marknadsföring till nya metoder där större vikt 

läggs vid kreativiteten i reklamen kan dock vara ett sätt att komma fram i mediebruset. En 

strategi som lyckas minska denna resistens mot reklam och skepsis hos konsumenter och 

öppna sinnen kan ha en positiv påverkan på konsumenters intentioner däribland 

köpintention och varumärkesintention. (Yang & Smith, 2009, s. 945) Än återstår mycket 

oupptäckt gällande de mekanismer genom vilka kreativiteten påverkar konsumenters 

reaktioner (Lehnert et al., 2013, s. 212). Med bakgrund till detta kan man förstå att 

kreativitet i reklam är viktigt att studera i nya kontexter för att utveckla konceptets 

betydelse för marknadsföringen. 

 

I takt med att traditionell reklam hamnar i skymundan är det av vikt att se över andra 

alternativ för framgångsrik reklam. Hur ska marknadsförare nå fram till konsumenter i 

framtiden om attityden till denna blir allt mer negativ? Ett sätt att utreda detta kan vara att 

utvärdera konsumenters reaktioner till olika typer av kreativ reklam. (Sasser & Koslow, 

2008, s. 15) I en studie utförd av Ducoffe (1995, s. 12) var det huvudsakliga fyndet att en 

effektiv marknadsföring också kan vara sådan som konsumenter värderar. Konsumenters 

upplevda värde av reklam representerar en viktig del av utvecklandet av en effektiv 

marknadsföringsstrategi. Kreativ reklam kan antas vara ett svar på de problem som 

traditionell reklam möter då denna metod tappat i effektivitet.  

 

I vetenskapliga artiklar har kreativitet, som nämnts, endast studerats i traditionella medier, 

men hur skulle konsumenter uppleva reklam där man använde sig av otraditionella medier 

och då gerillareklam? Metoden har pekats ut som framgångsrik för att möta konsumenters 

“     m        ”, trots detta är det brist på publicerade studier som undersöker om metoden 

är effektiv. Gerillamarknadsföring kan vara ett nytt sätt att använda sig av kreativitet på. 

Den otraditionella kreativa reklamen skulle kunna vara att ta kreativiteten ett steg längre – 

och en ny möjlighet för företag att nå fram till konsumenter? Stegrar effektiviteten i takt 

med kreativiteten eller är det snarare så att det finns det en gräns där kreativitet inte längre 

har en positiv inverkan på upplevelsen av reklam, varumärket och de intentioner som detta 

leder till? Med kreativitet som gemensam nämnare ger det en intressant aspekt för att 

jämföra effektiviteten av två olika typer av kreativitet i reklam, för att se hur respektive 

marknadsföringsmetod upplevs och vilken som faktiskt är mest effektiv. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

 

Utifrån konsumenters upplevda värde; Vilka effekter ger gerillareklam respektive kreativ 

traditionell reklam och vilken av metoderna är mest effektiv?           

                                                                                                            

1.4 SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att empiriskt jämföra två olika marknadsföringsstrategier; 

kreativ traditionell reklam och gerillareklam. Utifrån konsumenters upplevda värde 

kommer respektive metods effekter identifieras utifrån våra tre valda huvudområden; 
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reklamen, varumärket och intentioner. Detta för att kunna se vilken av metoderna som är 

mest effektiv och därmed kunna ge rekommendationer till företag, så att de på ett bättre 

sätt ska kunna rikta sin marknadskommunikation.  

1.5 FÖRVÄNTAT KUNSKAPSBIDRAG 
 

Hur vetenskapen förankrats i ett arbete kan bedömas utifrån dess inre och yttre kvalitet. 

Den inre kvaliteten har med forskarens målsättning att göra medan den yttre har att göra 

med nyttan av forskningen. (Johansson Lindfors, 1993, s. 9-10) Detta kan ses utifrån ett 

teoretiskt eller praktiskt perspektiv då det valda perspektivet bygger de förväntningar som 

finns på arbetet och dess förväntade kunskapsbidrag. Det finns dock forskare som anser att 

företagsekonomisk forskning endast bör bedömas utifrån sin praktiska relevans och 

tillämpbarhet (Johansson Lindfors, 1993, s. 13-14)  

 

Vad gäller den praktiska relevansen för denna studie finner vi få empiriska studier som 

undersöker gerillareklam och kreativ traditionell reklam. Detta innebär ett praktiskt och 

teoretiskt bidrag till att öka kunskapen om de två distinkt skilda kreativa metoderna. Trots 

det utbredda erkännandet och vikten av kreativ reklam av praktiker och forskare, har ingen 

systematisk forskning utförts för att undersöka hur det förhåller sig till 

reklameffektiviteten. Den nuvarande forskningen försöker fylla denna lucka genom att 

granska tidigare litteratur inom psykologi, marknadsföring och reklam. (Smith & Yang, 

2004, s. 31) Detta är dock inte fullständigt. En annan lucka i forskningen är att kreativ 

reklam antas framkalla mer uppmärksamhet än icke-kreativa reklamer, trots detta har inga 

avancerade modeller eller hypoteser beaktats (Smith & Yang, 2004, s. 41). Vi anser att det 

är av intresse att ta steget vidare och undersöka ämnet på ett djupare plan genom att 

jämföra två reklamtyper som båda anses vara kreativa men utspelar sig på olika medier. 

Forskning gällande konsumenters reaktioner/upplevelser av kreativ reklam är inte heller i 

framkant utan är den minst utvecklade inom forskningen av kreativitet. Denna forskning 

hade kunnat göras mycket mer om, då de rätta förutsättningarna funnits tidigare. (Sasser & 

Koslow, 2008, s. 5) Situationen är detsamma för gerillareklam, där det finns mycket få 

studier inom detta område. Detta trots att kreativitet av många studier omnämns som en 

mycket viktig faktor för marknadsföringen. Av denna anledning ser vi ett stort värde av 

konsumenters respons, då denna infallsvinkel kan fylla ett kunskapsgap. Något som Kover 

(1995, s. 36) instämmer vid då han menar att nyckeln till att förstå reklam är genom att se 

hur konsumenter svarar på denna. 

 

De faktorer som undersöks i denna uppsats gäller konsumenters upplevda värde av 

respektive reklam, varumärket bakom reklamen samt hur respektive reklam påverkar 

intentioner (till köp och spridning). Genom att mäta samma faktorer för båda metoderna 

anser vi, beroende på studiens resultat, kunna bidra med en kunskap om vilken metod som 

är mest effektiv eller när respektive metod är mest lämplig att använda sig utav. Genom att 

utveckla detta till rekommendationer skulle företag bättre kunna investera sin 

marknadsföringsbudget och kunna nå sina marknadsföringsmål mer effektivt. Det finns 

säkerligen många företag som inte är marknadsorienterade och oförmögna att identifiera 

konsumenters intressen eller de som ser saker kortsiktigt där egna intressen inte är i linje 

med konsumenters intressen. Vedertaget är att marknaden är full av konkurrenter och detta 

tankesätt kan därför snabbt straffa sig. I slutändan vinner de företag som tillfredsställer 

konsumenters behov. Därför är ett mått som genom att mäta konsumenters upplevda värde 

gynnsamt för att företag i slutändan ska kunna rikta sina kommunikationsstrategier. 
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Vidare kan studien ses som en språngbräda för framtida forskning inom ämnet 

gerillamarknadsföring och kreativ traditionell marknadsföring där effekter och effektivitet 

av metoderna kan undersökas mer ingående. 

 

1.6 AVGRÄNSNINGAR                                                                                                  
 

Vi har valt att begränsa oss till företag med vinstintressen och kommer därför inte att 

undersöka ideella föreningar eller motsvarande. Denna avgränsning är gjord då vi ämnar 

undersöka företag som söker maximera företagets vinst och använder reklam för att 

kommunicera ett reklambudskap i syfte att påverka konsumenter och dess beteende. I vår 

definition har reklamen en tydlig avsändare i form av ett företag, där mottagaren är en 

direkt eller indirekt konsument eller publik. Vi har inte valt att utvärdera specifika 

reklamkategorier mer än i statistiskt och förklarande syfte, utan har för studiens syfte delat 

in reklam i två grupper: kreativ traditionell reklam och otraditionell kreativ reklam; 

gerillareklam. Detta ses i perspektivet att i ett spektrum av kreativ reklam är gerillareklam i 

en mer kreativ metod medan kreativ traditionell reklam ses som en mindre kreativ metod. 

                                                                                                     

Vad gäller gerillareklam har vi valt att koncentrera oss på den gatubaserade formen av 

            m                 m        ”            ”     m någon form av fysisk 

uppenbarelse. På grund av svårigheter vid jämförandet med kreativ traditionell reklam har 

vi uteslutit oetisk/olaglig gerillareklam samt den form av gerillareklam som bygger på att 

inte avslöja avsändaren vid första tillfället. Vad gäller traditionell reklam innefattas den 

reklam som återfinns i massmedia så som TV, radio och tryckta medier. Den kreativa 

traditionella reklamen har avgränsats genom specifika kriterier. De mediekanaler som bäst 

motsvarat våra kriterier är reklamannonser samt virala reklamfilmer. Utförliga definitioner 

av begreppen reklam, gerillareklam och kreativ traditionell reklam går att finna under 

begreppsförklaringar samt under den teoretiska referensramen. Vad gäller 

gerillamarknadsföring har vi dessutom trots att det ofta kopplats ihop med små företag inte 

valt att endast avgränsa oss till dessa, detta då gerillamarknadsföring kommit att även 

brukas av stora företag i nutid (Hutter & Hoffmann, 2011, s. 41). 

 

En ytterligare avgränsning är de faktorer som valts ut för studien. Vi har valt att studera 

konsumenters upplevda värde av reklamen, varumärket bakom reklamen samt 

konsumenters intentioner (dvs. påverkan till köp och spridning). Detta innebär att oavsett 

vilka andra effekter som kan uppkomma av reklam kommer dessa således inte utvärderas 

specifikt. De tre utvalda områdena ses som viktiga faktorer inom marknadsföring. Inom 

dessa tre områden kan dock uppkomna effekter komma att fördjupas ytterligare. Effekter 

och vad som anses vara effektiv reklam kan och kommer troligtvis att ändras med tiden, 

detta är något som vi är medvetna om. Denna studie ämnar dock undersöka dessa två 

kreativa metoders effekter och effektivitet i skrivande stund.  
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2 TEORETISK METOD  
 

I följande kapitel kommer vi att presentera val av uppsatsämne, vår förförståelse, studiens 

kunskapssyn, vilken kopplas samman med forskningsstrategin. Kapitlet avslutas med vår 

motivering för valda teorier, hur litteratursökningen gått till och hur denna granskats.  

 

 
      

2.1 VAL AV ÄMNE  
     

Ett forskningsarbete börjar ofta med ett problem, intresset till ett problem eller ämne kan 

uppkomma av olika anledningar (Patel & Davidsson, 2011, s. 9). Vårt valda ämne 

marknadsföring är något som vi författare båda har ett stort intresse för och onekligen 

kommer att arbeta med eller ha kontakt med i framtida yrken. Inom detta breda 

ämnesområde var gerillamarknadsföring något som redan första dag varit påtänkt som 

       bj   ,                                 “ y  mm  ”,  p        m              m     

men också för att det i många fall även relaterats till ett effektivt sätt att nå konsumenter 

på. Hur man väljer att studera ett problem kan bero på om det finns frågor som inte är 

besvarade i vetenskapen eller att andra forskares arbete leder till att nya frågor uppstår 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 9). Gerillamarknadsföringen beskrevs på internet som en 

framgångsrik metod för att ta sig igenom nutidens reklamintensitet och nå fram till 

konsumenter. Trots detta så fann vi få publicerade studier som bekräftade metodens 

faktiska påverkan på konsumenter, detta var en av anledningarna till att vi ville studera 

detta ämne. Trots bristen på vetenskapliga artiklar var metoden studerad i ett antal 

studentuppsatser.  

 

Hur vår studie skulle angripa ämnet gerillamarknadsföring blev dock en svår fråga då vi 

ville bekräfta metodens existens men inte göra en studie som redan gjorts i andra 

studentuppsatser. Då vi läst in oss på gerillamarknadsföring i studentuppsatser och försökt 

hitta vetenskapliga artiklar om närliggande ämnen tog det inte lång tid innan vi fann 

begreppet; kreativ marknadsföring. Beskrivningen av kreativ marknadsföring liknade den 

uppfattning vi fått av gerillamarknadsföring genom nätbaserad sökning. Kreativ 

marknadsföring var dessutom mer studerad i vetenskapliga artiklar samt empiriskt 

bekräftad att leda till många önskvärda effekter på konsumenter. Samtliga studier var dock 

i metod baserade på reklam på traditionella medier, så som TV, radio och tidningar. Då 

gerillamarknadsföringens främsta egenskap sågs som dess otraditionella medieval så som 

exempelvis reklam på gator, djur och människor såg vi skillnaden i medieval men likheter i 

den kreativa aspekten som utgör de båda metoderna. Då kreativ traditionell reklam var ett 

relativt populärt studerat ämne medan gerillareklamen saknade vetenskapliga studier såg vi 

både behovet av och intresset i att undersöka skillnaden mellan de två 

marknadsföringsmetoderna och deras påverkan på konsumenter. Genom vidare 

 j p y         m    b     m                                             m “b   ”   m 

samman. Vi förstod att kreativitet var ett högst aktuellt, men fortfarande outforskat ämne 

samtidigt som kreativitet främst diskuterades i traditionella medier där det setts som ett 

steg bort från den traditionella marknadsföringen. Vi uppfattade kreativitet i stegrande 

följd vara: traditionell reklam ➨ kreativ traditionell reklam ➨ gerillareklam. Vid detta 

tillfälle föddes vår tanke om att förena dessa två kreativa marknadsföringsmetoder (dvs. 
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gerillareklamen och kreativa traditionella reklamen) och studera skillnaden mellan dem. Vi 

visste efter litteraturbearbetning att traditionell reklam var i en nedåtgående spiral, medan 

båda dessa metoder diskuterades i litteraturen som ett svar på den negativa trenden. Vårt 

intresse i detta ämne grundade sig även vid att vi undrade om kreativitet har gränser? Detta 

my           p  b  m   m         : “Utifrån konsumenters upplevda värde; Vilka effekter 

ger gerillareklam respektive kreativ traditionell reklam och vilken av metoderna är mest 

effektiv?”       

  

Valet att undersöka ämnet utifrån ett konsumentperspektiv är med bakgrund till att vi ser 

konsumenten vara en väldigt viktig aspekt att se till när marknadsföring diskuteras i 

företag. Konsumenten är det som i slutändan avgör ett företags marknadsföringsmässiga 

framgång. Detta är också något vi kan ha nytta av för framtida arbeten på företag där de är 

intresserade av användandet av kreativa marknadsföringsmetoder. Syftet med studien blev 

därför att jämföra metoderna mot varandra för att se hur de skiljer sig åt i effektivitet 

beroende på vad man som företag prioriterar med sin marknadsföring.  

 

2.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
 

Människor föds inte med en specifik syn på världen utan utvecklar sin förförståelse om den 

sociala värld de lever i genom social bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Enligt Bjereld et al. (2009, s. 14) besitter därmed 

forskaren alltid en medveten eller omedveten förförståelse till det ämne den väljer att 

studera. Förförståelsen kommer sig till uttryck genom det sätt en forskare väljer att angripa 

sitt ämne och den idé om vad problemet egentligen består av (Holme & Solvang, 2012, s. 

151). Det valda forskningsproblemet bottnar i att vi sedan tidigare vet att det är en 

konkurrensutsatt marknad för dagens företag, i kampen om konsumenter. Vidare har vi 

gällande ämnet förförståelse genom sociala erfarenheter, genom att växa upp i nutid, men 

också en förförståelse med kunskaper inom ämnesområdet genom vår företagsekonomiska 

utbildning. 

 

Utbildning ger forskare en grundad förförståelse av det som skall studeras (Holme & 

Solvang, 2012, s. 151) Uppsatsförfattarna; Ivana och Linea har teoretisk förförståelse för 

ämnet marknadsföring som grundar sig från vår utbildning på Umeå School of Business 

and Economics och valet av inriktning. Ivana har läst Civilekonomprogrammet, Service 

Management med inriktning mot marknadsföring medan Linea har läst 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot management. Detta innebär att Ivana fått en 

teoretisk förförståelse ur ett konsumentperspektiv med sin inriktning på Service 

M     m    m     L       m              “         ”           mp     mmet haft ett 

mer generellt perspektiv på företagsamhet och således läst en mer bredd av ämnen. Vi har 

båda läst kurser inom marknadsföring på A- samt C- nivå, varav Ivana även läst 

marknadsföring på D-nivå. Vidare har Ivana under utlandsstudier studerat det specifika 

ämnet gerillamarknadsföring, vilket ger henne en större förförståelse för begreppets 

definition och implikationer. Exempelvis kan denna kurs ha påverkat henne i den mån att 

hon har en positiv inställning till gerillareklamen och vad denna kan bidra med. För den 

andra författaren, Linea, är gerillamarknadsföring ett nytt koncept inom marknadsföringen. 

Detta innebär att hon har sett detta begrepp med nya ögon. Vad gäller kreativ 

marknadsföring i traditionella medier besitter vi en förförståelse ur ett 

konsumentperspektiv då vi själva utsatts för exponering av kreativ reklam vid ett flertal 
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tillfällen. Vi besitter ingen insyn i det som ett specifikt ämne från vår akademiska 

utbildning, förutom den kunskap vi fått om generell, konventionell marknadsföring. 

 

Vid sidan av den förförståelse som är grundad av teoretisk utbildning, har forskaren även 

med sig en socialt grundad förförståelse in i en forskningsprocess, vilken påverkats och 

präglats av den sociala miljö man existerat i (Holme & Solvang, 2012, s. 151). 

Diskussioner om reklamens påverkan på samhället har debatterats i medier och företags 

olika försök att använda marknadsföring som ett sätt att stå sig i mängden har inte gått att 

undkomma då framväxten av kreativ marknadsföring har varit ett faktum i den sociala 

värld vi befunnit oss i. Både Ivana och Linea är uppvuxna i Umeå kommun. De 

yrkeserfarenheter som vi har är av företagsekonomisk karaktär men inte direkt kopplad till 

kreativa marknadsföringsstrategier. Specifikt har Ivana yrkesrelaterade erfarenheter inom 

marknadsföring som egen företagare samt vid ett större företag i Umeå. Med detta har en 

förståelse för vikten av marknadsföring skapats och vilka svårigheter det finns med att 

möta konsumenter och tillfredsställa deras preferenser. Även Linea har yrkesrelaterade 

erfarenheter inom service vilket har gett henne ett konsumentinriktat synsätt, dock med 

avsaknad av praktisk erfarenhet av arbete med marknadsföring. Sett till detta har båda en 

social förståelse för ämnet marknadsföring ur både ett kundperspektiv och 

företagsperspektiv. Dock med en mer ofärgad syn gällande just kreativ marknadsföring 

specifikt.  

 

Vår studie har till viss del behandlat sådant som vi tidigare mött i studier, arbetsliv och 

socialt liv gällande marknadsföring vilket har medfört en viss risk för förutfattade 

meningar. Å andra sidan har den kreativa reklamformen varit något relativt nytt för oss 

båda. Att förförståelsen hos oss i vissa aspekter varit olikartad ser vi som något positivt i 

det hänseendet att ämnet har setts utifrån olika perspektiv. Som forskare är det inte lätt att 

vara objektiva med bakgrund till exempelvis den förförståelse som finns. Det är dock 

viktigt att forskare i största mån försöker vara objektiva och inte fokusera till sin subjektiva 

förförståelse. (Holme & Solvang, 1997, s. 151) Vi har valt att vetenskapligt undersöka och 

jämföra två olika marknadsföringsstrategier, därför har vi ansträngt oss för att ha en 

objektiv syn samt se ämnet och studien utifrån ett kritiskt perspektiv. 

 

2.3 KUNSKAPSSYN 
 

Då man deltar i samma verklighet som objektet man forskar om, innebär detta att man som 

forskare lätt hamnar i kläm mellan studerad verklighet och önskad verklighet. Det finns 

forskare som menar att det inte går att studera samhället på ett objektivt sätt, utan att man 

därför måste försöka komma runt de problem som uppstår då det finns brister i 

objektiviteten. Ett sätt för att läsaren ska ha en större möjlighet att bedöma rimligheten i 

forskningsresultatet är genom att forskaren klargjort sina egna perspektiv och värderingar. 

(Svenning, 2003, s. 12) 

 

Kunskapssyn kan beskrivas som den syn forskaren har på omvärlden och dess verklighet, 

vilket är något som kan komma att påverka en forskare i sina studier. (Bryman, 2011, s. 30 

Positivismen är den kunskapsmässiga utgångspunkt som präglat samhällsvetenskapens 

utveckling mest (Svenning, 2003, s. 25). Positivismen bygger på antagandet att det finns 

påtagliga mönster och regelbundenheter i mänskligt beteende precis som i naturen. Inom 

positivismen använder man sig därför av naturvetenskapliga metoder för att upptäcka dessa 

mönster, orsaker och följder. (Denscombe, 2009, s. 422-23) Som alternativ till 
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positivismen finns en fenomenologisk och hermeneutisk infallsvinkel. Hermeneutik 

innebär en förståelse av människors beteende (Bryman & Bell, 2011, s. 38). I stort sett 

syftar hermeneutiken till att komma fram till en förståelse av det studerade fenomenet och 

för att få detta krävs förståelse av innebörder och därefter tolkning av dessa (Johansson, 

2011, s. 96). Fenomenologisk kunskapssyn liknar hermeneutiken till den grad att man till 

skillnad från positivismen betonar subjektivitet istället för objektivitet, beskrivning istället 

för analys, tolkning snarare än mätning och medverkan hellre än struktur. (Denscombe, 

2009, s. 109) Dock tar hermeneutiker med sig förförståelse som grund för sin tolkning 

(Johansson, 2011, s. 96), medan en fenomenologisk utgångspunkt kräver att man sätter åt 

sidan all förförståelse inklusive förväntningar, förutfattade meningar och sunt förnuft. 

(Denscombe, 2009, s. 116) I den positivistiska kunskapssynen fokuserar forskaren på att ha 

en objektiv världsuppfattning. Det som tolkas är endast det som kan uppfattas av sinnena 

vilket i sin tur är det som tolkas som kunskap. Vidare ska denna kunskap var  

             . (B ym  , 20  ,  . 30) D   y     m                        bj       “m   ” 

konsumenters upplevda värde av kreativ traditionell marknadsföring respektive 

gerillamarknadsföring skulle ett positivistiskt förhållningssätt vara i linje med det vi i vår 

studie vill, vilket är att objektivt mäta och analysera resultatet för att kunna tillämpa 

resultatet i praktiken. En hermeneutisk utgångspunkt och en subjektiv tolkning i studien 

hade kunnat resultera i en djupare förståelse för ämnet, men risken för feltolkning leder till 

att vi riskerar generaliserbarheten av studien vilket inte är i linje med vårt syfte att använda 

resultatet som en mall för konsumenter som en grupp.  Därför har ett positivistiskt 

vetenskapligt förhållningssätt ansetts vara mest lämpligt för vår studie.     

  

Ontologi betyder läran om det varande och behandlar frågor om hur man ser på universum, 

människans och samhällets natur. (Patel & Davidsson, 2011, s. 15) Det finns två 

ontologiska synsätt; objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 2011, s. 42). 

Konstruktionismen innebär att verkligheten anses föränderlig och att kunskapen inte anses 

definitiv (Bryman, 2011, s. 37). Objektivism är en annan ståndpunkt och beskrivs enligt 

Bryman som: ”... sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför v rt intellekt 

och som uppsatsförfattarna inte kan påverka.” (2011, s. 36). Studiens ontologiska 

utgångspunkt har således varit objektiv. Detta överensstämmer med vår syn om att 

konsumenters uppfattningar och upplevelser beror på yttre faktorer och inte medvetet går 

att påverka.  

                                                                    

2.4 VETENSKAPLIG ANSATS 
 

Den deduktiva ansatsen är den vanligaste forskningsmetoden inom samhällsvetenskapen. 

En deduktiv ansats vilar ofta på en positivistisk grund. (Holme & Solvang, 1997, s. 55) I 

denna metod går man från teori till empiri (Bryman & Bell, 2013, s. 31 & 34). Baserat på 

litteraturstudier bygger forskaren upp en teori eller modell som ska avbilda verkligheten 

och testar denna empiriskt för att avgöra om teorin stämmer eller inte. Denna typ av studier 

är ofta deskriptiva och/eller hypotestestande. (Johansson Lindfors, 1993, s. 55-56) En 

annan metod är den induktiva ansatsen där man istället går åt motsatt håll (Bryman & Bell, 

2013, s. 32 & 34). Den induktiva ansatsen handlar om att skapa kunskap och inte testa 

kunskap vilket innebär att tolkning är ett redskap som är centralt i en induktiv 

teoribildning. Syftet blir då att generera teori och inte testa teori. För att så lite som möjligt 

styra teoribildningen bör forskaren närma sig empirin med så lite teoretiska 

förföreställningar som möjligt. Öppenhet och ifrågasättande attityd är därför väsentlig. 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 58-59) En induktiv ansats hade varit lämplig om det inte 
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funnits någon tidigare forskning om ämnet, vilket hade kunnat vara fallet om vi endast valt 

att undersöka gerillareklamens effekter. Då vi valt att undersöka gerillareklam i relation till 

kreativ traditionell reklam har således befintlig teori om kreativ reklam funnits vilket vi 

valt att testa i denna studie. En deduktiv ansats har därför antagits i denna studie. Man kan 

m                                    “b              ” (Patel & Davidsson, 2011, s. 23).  

 

2.5 METODVAL 
 

Valet av forskningsmetod är avgörande för studiens resultat och värde. Att välja 

forskningsmetod är dock svårt och kräver ofta en stor forskningserfarenhet. I vissa fall kan 

val av metod bero på tidigare kunskaper och hur tidigare forskare behandlat ämnet. 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 41) Lämpligen görs dock metodvalet utifrån forskarens 

tillgängliga resurser (Holme & Solvang, 1997, s. 76). Då gerillareklam figurerar i en 

begränsad mängd publika artiklar fanns det i princip en obefintlig tidigare erfarenhet och 

forskning att gå på. Då det fanns tidigare studier om ämnet kreativ reklam lät vi istället den 

teorin vara en inspirationskälla till oss i riktning. Valet av forskningsmetod beror just på 

vad man ska mäta och hur man på bästa sätt kan fånga upp det (Svenning, 2003, s. 27). Det 

finns två olika vägar man kan gå inom den samhällsvetenskapliga forskningen; en 

kvantitativ väg eller en kvalitativ väg. Grovt indelat är en kvantitativ metod relaterad till 

siffror som sedan används för statistiska analyser medan en kvalitativ metod är relaterad 

till forskarens uppfattning och tolkning av information som man inte kan eller bör 

omvandla till statistiska siffror (Holme & Solvang, 1997, s. 76). Man kan dock även 

blanda dessa två metoder som en gyllene väg om det bättre lämpar sig till den specifika 

studien. Om ett forskningsobjekt är komplicerat lämpar det sig till exempel inte att 

använda sig av en kvantitativ undersökning då det skulle ge en förenklad bild och inte hela 

sanningen. Men att enbart ha en kvalitativ undersökning om det skulle röra sig om 

konsumentattityder skulle innebära en risk för felaktighet då man endast undersöker ett 

fåtal personer och därför inte kan generalisera. (Svenning, 2003, s. 27) Alternativet att 

använda oss av en kvalitativ metod och intervjuer för studien kunde ha varit en lämplig 

metod för att på djupet kunna bilda kunskap om konsumenters upplevelse av reklam. Vi 

uppfattade dock en risk med detta gällande hur lång tid det skulle ta att intervjua det antal 

respondenter som skulle krävas för ett representativt urval, då ett litet urval medför en 

lidande representativitet. För att öka representativiteten och kunna generalisera fann vi 

därför en enkätundersökning som ett bättre val för vår studie. (Denscombe, 2009, s.154) 

Då vårt syfte med studien är att se skillnader mellan konsumenters upplevda värde av 

gerillareklam respektive kreativ traditionell reklam har det varit viktigt för oss att kunna 

generalisera och dra slutsatser om konsumenters uppfattningar. Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt hade inte tillåtit oss att mäta våra data,                                   

m         y                        m        m    m  b   (Bryman & Bell, 2005, s. 99), 

och att genom statistiska tekniker kunna generalisera (Holme & Solvang, 1997, s. 87).  

 

Vi fann dessutom en etisk aspekt av metodvalet vilket innebär att man som forskare har en 

mer distanserad relation till det som studeras i en kvantitativ metod jämfört med en 

kvalitativ metod (Vetenskapsrådet, 2011, s. 42). Detta såg vi som ett dilemma då en 

närmare relation skulle kunna innebära subjektiva bedömningar vilket inte är i enlighet 

med den objektiva verklighet och den positivistiska väg vi valt att eftersträva i vår studie 

då den är menad att generalisera. För att således få ett högt kvalitativt värde på studiens 

resultat såg vi en kvantitativ metod ha flest fördelar.  
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2.6 STUDIENS PERSPEKTIV                                                                                        
  

Forskning är viktigt för att kunna visa upp en bild av verkligheten. Vilket perspektiv 

forskaren antar i sin studie bör motiveras för att läsaren ska kunna ställa upp på forskarens 

perspektiv, annars är det lätt att läsaren själv applicerar sina egna kriterier på studien och 

då kan missförstånd uppstå. (Bjereld et al., 2009, s. 17) Vi har valt att genomföra studien 

ur ett konsumentperspektiv eftersom förståelse för konsumenter är en viktig grundsats för 

framgångsrik marknadskommunikation och därmed påverkar företagets framgång. De 

slutsatser som framkommit ur det empiriska resultatet gällande konsumenters upplevda 

värde har sedan utvecklats till praktiska rekommendationer sett ur ett företagsperspektiv. 

 

2.7 VAL AV TEORIER 

 

Teorier är för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade rörande 

sammanhang och förhållanden mellan företeelser, som vi önskar att pröva mot den 

konkreta samhällssituationen (Holme & Solvang, 1997, s. 50). Teorier som valts ut för 

denna studie har valts med bakgrund till den ställda problemformuleringen och syftet med 

studien. Den teoretiska bakgrunden har även varit till grund för att förklara empirin, vidare 

analysera i analysen samt dra slutsatser och ge rekommendationer till företag. 

 

Teorier om konsumenter och reklam 
Då vår studie ämnar undersöka reklamens effekter var behovet av teorier för att förstå detta 

nödvändigt. Då vi valt att se reklam ur ett konsumentperspektiv var ABC-modellen en 

viktig teori för att förstå vad som sker hos konsumenter när de exponeras för reklam, och 

hur olika egenskaper av reklam påverkar olika delar av hjärnan hos människor. Detta är 

viktigt då denna utvärdering av reklamen som sker i hjärnan är det som påverkar 

konsumentens beteende. Köpbeslutsprocessen var en teori vi valde bort då den kan 

kritiseras för att ge en förenklad bild av verkligheten, vi var även mer intresserad av det 

psykologiska då reklam är något man utsätts för oavsett om man upptäcker att man 

behöver en produkt eller inte. Makro- och mikromålkedjan är modeller som givit oss 

förståelse för hur attityder uppkommer hos konsumenter samt hur reklam i sin tur påverkar 

dessa attityder. Hierarkimodeller som de även kallas har kritiseras för den ordning dess 

effekter inträffar, vilket har visats ske i olika ordning beroende på produkt och konsument. 

Alla konsumenter påverkas alltså olika av reklam. Vi har därför valt ut tre olika stycken för 

att visa hur detta kan skilja sig åt i praktiken. Varför vi valt just dessa modeller är för att vi 

ser det viktigt att förstå både ur ett psykologiskt perspektiv men även ur ett rent 

företagsmässigt perspektiv då det är företag som tillämpar reklam på människor. Dessa 

modeller ger vidare förförståelse för varför företag bedriver marknadskommunikation och 

vad företagens mål med denna är. För vår studie är detta viktigt att förstå då exempelvis 

makromålkedjan utgör de övergripande målen för ett företags marknadskommunikation, 

dvs. försäljningseffekter och finansiella effekter, vilket kan tillämpas på de flesta företag. 

Mikromålkedjan är dock den kedjan vi använder mest i vår studie då denna ger en större 

förståelse för kommunikationseffekter och reklamuppfattning vid kommersiell reklam. Vi 

valde att bortse från effekter som kan komma av okommersiell marknadsföring då det inte 

är väsentligt för vår studie och därför inte applicerbart på de som medverkar i vår studie. 

Det har funnits många teorier om konsumenters uppfattning om olika typer av reklam. Vi 

har dock utöver konsumenters uppfattning om specifikt kreativ reklam även valt ut en 

studie på svenska konsumenters uppfattning om generell reklam, då vi ser den delen i vår 
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studie förstärka det teorier säger om marknadens förändringar och konsumenters negativa 

attityder till reklam. Vi har funnit teori baserad på internationella studier men dock valt 

bort denna teori då den inte anses helt applicerbar på svenska konsumenter, inte bara för att 

vi skiljer oss kulturmässigt och demografiskt men också då vi svenskar enligt studier är 

mer negativa än andra länder just till reklam. Svenska studier på uppfattning om kreativ 

reklam har dock inte funnits och vi har därför använt oss av teori baserad på internationella 

studier, dock har vi försökt att använda svenska författare och studier på svenska 

konsumenter och studenter i största mån då det är mer relevant för vår studie.  

 

Teorier om kreativ reklam 

Då gerillareklam varit bristfällig som studieobjekt i vetenskapliga studier har vi fått söka 

oss vidare till närliggande teorier. Det har varit en stor nackdel för oss att teorier saknats då 

det skapat en del hinder i vår studieprocess. Teorier om kreativ reklam har därför varit 

enormt viktiga för oss inte bara då det legat som grund för vårt jämförelseobjekt men även 

då det varit den teori vi har kunnat utgå ifrån i den empiriska studien. Det har inte heller 

funnits så pass många studier om kreativitet i reklam att vi kunnat välja fritt, utan de få 

studier vi valt bort har berört specifika psykologiska aspekter och då gått djupare inom 

exempelvis den affektiva delen av hjärnan. Då vi sett till dessa psykologiska aspekter för 

att få en övergripande bild av konsumenter har därför ingående teori om kreativitetens 

påverkan psykologisk inte varit relevant. Fastän kreativ reklam och gerillareklam inte är 

synonyma begrepp har vi sett teorier om kreativitet tillämpbar på vår studie då kreativitet 

även präglar syftet med gerillareklam. Att förstå vad kreativ reklam innebär och hur det 

påverkar konsumenter har därför haft en stor betydelse för denna studie. De få studier som 

gjorts på gerillareklam har i viss mån varit givande då syftet var att bilda oss en 

uppfattning om hur effektiva de båda metoderna är i relation till varandra samt vilka 

egenskaper som binder dem samman samt skiljer dem åt. Kreativ reklam har således varit 

den viktigaste teoretiska utgångspunkten för vår studie samt det ämne i vilken vår 

forskning hoppas ge vetenskapliga bidrag. 

 

Teorier om valda faktorer 
De faktorer vi valt att testa för effektivitet i studien är byggda runt tre olika teman. 

Konsumenters upplevda värde av reklam, varumärket bakom reklamen samt intentioner till 

köp och spridning. Dessa faktorer har valts ut med bakgrund till att de alla relaterar till 

konsumenters upplevda värde av reklam och konsumentbeteende. Att förstå vilka effekter 

som kan komma av kreativ reklam har varit information som visat sig vara väsentlig för 

studien i den bemärkelse att dessa påstådda effekter varit underlag för de frågor som ställts 

i den empiriska undersökningen och fokus för den jämförelse vi gjort mellan gerillareklam 

och kreativ reklam på traditionella medier. 

 

De specifika teorierna gällande reklamuppfattning och effekter valdes ut då de ofta 

figurerar i just studier om kreativ reklam, exempelvis upplevd divergens och relevans. Ett 

upplevt konstnärligt värde är dock en teori vi valde bort i undersökningen då den inte 

  b              p                                               j        “ m   ”         m 

är. Utifrån gerillareklamens påstådda egenskaper valde vi ut överraskning och 

intressanthet. Dessa faktorer var inte vetenskapligt säkerställda och vi såg därför en 

möjlighet att kunna generera ett nytt bidrag till forskningen. Utifrån forskning på generell 

reklam och konsumenters upplevda värde av reklam fann vi vissa faktorer figurera mer än 

andra. Informativitet valdes exempelvis med bakgrund till den omfattande 

litteraturbearbetningen där många av studierna betonade vikten av informativitet i reklam 

för att konsumenter ska uppleva reklamen som värdefull. Vi såg därför denna faktor vara 
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viktig och spännande att jämföra mellan metoderna för att testa en beprövad teori i ett nytt 

sammanhang. Upplevd kostnad och ansträngning bakom reklamen var två begrepp som vi i 

teorier fann sammanflätade. Vi såg dock en stor skillnad mellan dessa begrepp inte nog då 

vi undersöker metoder som figurerar på olika medium, där ett anses var betydligt mer 

kostsam än det andra. Vi vill därför se om denna skillnad överhuvudtaget har någon 

påverkan på hur konsumenter uppfattar reklamen. Utifrån studier om generell reklam fann 

vi faktorer som vi såg intressanta men i slutändan valde bort, dessa hade alla en negativ 

association som exempelvis upplevd irritation och metodens laglig-/olaglighet etc. Dessa 

valdes bort då vi ville använda faktorer som genererar ett positivt värde för företagen och 

inte ett negativt. 

 

De specifika teorierna gällande varumärke valdes ut från olika anledningar. 

Varumärkespreferens valdes ut då marknaden är konkurrensutsatt och denna faktor då är 

av vikt för framgång. Teorin gällande varumärkesintresse valdes ut med bakgrund till att 

en reklam som skapar nyfikenhet för varumärket bakom reklamen kan ge företaget en 

överhand bland konkurrenter, specifikt om man konkurrerar mot företag som säljer 

liknande produkter. För att inte riskera studiens djup var vi tvungna att begränsa oss inom 

teorier om varumärke. Teorier om varumärke har därför inte fått en lika stor plats i vårt 

arbete som reklam fått, detta främst för att vi inte såg oss kunna mäta uppfattningar om ett 

varumärke i lika stor grad som uppfattningar om en reklam. Det fanns därför många teorier 

inom varumärke som vi valde bort. Intressanta teorier så som etisk 

varumärkesmarknadsföring och varumärkesvärde såg vi för smala för vår studie. Vidare 

valde vi bort att undersöka kända och okända varumärken i relation till varandra. Detta för 

att det hade blivit en komplex situation att bedriva studien utifrån en ytterligare dimension. 

Teorier om att återställa ett varumärkes rykte efter en ”m      ”                   p    

som diskuterades som en intressant teori, denna valdes dock också bort därför att denna 

teori för denna studie är för på grund av dess komplexitet. Ifall dessa sistnämnda teorier 

skulle figurerat i vår enkät skulle de behöva en betydligt större del av studien, då vi ville 

undersöka två olika marknadsföringsmetoder fanns det därför inte plats med dessa teorier.  

De specifika teorierna gällande intentioner; köpintention och WOM valdes med hänsyn att 

faktorerna är mätbara. De är intressanta att studera då de ses som intressanta effekter 

av marknadskommunikation och bidrar till en effektiv marknadsföringsstrategi, då 

specifikt effekten köpintention. WOM valde vi ut specifikt för att det sades vara en viktig 

effekt av gerillareklam, dock inte vetenskapligt bevisad. Vi såg den vara intressant för båda 

metoderna då de är kreativa och skapar uppmärksamhet, vilket kan leda till WOM. 

Gällande intentioner är således köpintention och WOM faktorer där det finns mycket teori, 

vi har dock valt ut teorier som behandlar dessa effekter av kreativ reklam. Teorier gällande 

intentioner som valdes bort var intentioner gällande hög- och lågengagemangprodukter. 

Det finns teorier som konstaterar ett gap mellan vad konsumenter säger att de ska göra och 

vad de faktiskt gör. Då vi undersökt teorin om produkter med olika engagemang, och högt 

engagemang specifikt såg vi denna teori vara för svår att mäta i vår studie då ett eventuellt 

gap mellan tanke och handling troligtvis är större vad gäller just högengagemangprodukter. 

I studien har vi dock inte undersökt detta gap djupare då det skulle komma att påverka 

båda sidor lika mycket och då inte visa en felaktig bild över vilken metod som är mest 

effektiv. 
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2.8 LITTERATURSÖKNING, PRIMÄRKÄLLOR OCH SEKUNDÄRKÄLLOR 
 

Man brukar dela upp det data man använt i sin studie. Det data man samlar in själv kallas 

primärdata, medan de data som någon annan samlar in som exempelvis offentlig 

information och tidigare studier kallas sekundärdata. (Svenning, 2003, s. 99) I vår studie 

samlade vi in det sekundära datat först. 

 

Innan studien påbörjades inledde vi med att granska tidigare studentuppsatser i portalen 

DIVA. Detta för att få en förståelse för hur uppsatser är uppbyggda samt för att få idéer 

kring hur man kan angripa ett ämne. Det valda ämnet, gerillareklam, var som tidigare 

förklarat inte något vanligt förekommande ämne i studier om reklam och 

konsumentbeteende. Ämnet figurerade dock en del i studentuppsatser vilka gav inspiration 

till forskare inom närliggande ämnen samt teorier att använda sig av. Bland dessa 

studentuppsatser fann vi rekommendationer till fortsatta studier om ämnet vilka gav oss 

inspiration då vi var mån om att utföra en studie som skulle utveckla den teori som fanns 

och därför inte tidigare gjorts i varken publika artiklar eller uppsatser. 

 

De två primära former av sekundärdata som använts i denna studie är vetenskapliga 

artiklar och facklitteratur. De vetenskapliga artiklarna som varit till grund för vårt 

teoretiska ramverk har hittats via EBSCO, vilket är en biblioteksleverantör av databaser 

inom bland annat akademiska, medicinska och juridiska ämnen. Den databas som varit 

mest givande i vår jakt på teorier har varit Business Source Premier.  De sökord som 

användes för att hitta relevanta teorier i databasen komponerades ihop utifrån syftet med 

studien, vilket är att jämföra effekter mellan två reklammetoder. Exempel på sökord är: 

Consumer behavior, creativity effect on consumer behavior, guerilla advertising, 

advertising value, creative advertising, advertising effects, attitude towards the ad, brand 

personality, brand interest, brand preference, attitude towards the brand, purchase 

intention, word of mouth etc.  

 

De vetenskapliga artiklarnas relevans utvärderades genom att ta del av artiklarnas 

inledning och slutsats för att bedöma vilka som skulle användas och därefter fördjupas i. 

Vi har även genom artiklar sökt oss vidare med hjälp av forskares genomgång av tidigare 

forskning och dess referenslistor. Vi har varit noga med att säkerställa att de artiklar som 

valts ut för ramverket varit Peer reviewed, vilket innebär att en artikel innan publicering 

genomgått en granskning av sakkunniga forskare inom forskningsfältet (Vetenskapsrådet, 

2011, s.37). Detta har varit viktigt för att säkerställa trovärdigheten i källorna. Vi har även i 

mest möjlig mån använt oss av sekundärdata publicerad på 2000-talet och framåt för att 

teorierna ska kunna appliceras på nutidens marknad, vilket vi tidigare påpekat genomgått 

en hel del förändringar. Vetenskapliga artiklar om gerillareklam har varit begränsade då 

bara ett fåtal innehöll relevant information för vår studie. Bristen på teori ledde oss till 

Google Scholar, webbartiklar och facklitteratur för att hitta information om gerillareklam. 

Då denna information kan kritiseras på grund av att de inte är vetenskapligt granskade har 

vi försökt att hålla denna lista så kort som möjligt. Den information som valts från  

opublicerade artiklar har exempelvis endast varit i beskrivande syfte av fenomenet 

gerillamarknadsföring så som egenskaper och exempel på hur man kan använda sig av 

verktyget.  

 

G                              m          m               b b            m   

Stadsbibliotek använts. Genom dessa sökmotorer har många av de använda metodböckerna 

hittats och valts ut tillsammans med författare. Vi har använt facklitteraturen till att se 
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forskningsmetodik ur olika synvinklar och har därför varit kritiska till hur olika författare 

tagit sin egen bok som sanning. För att få en övergripande bild har vi därför läst in oss på 

så många författare som möjligt och därefter utvärderat informationen med vår egen studie 

i åtanke. Vi kan dock ha gått miste om annan forskning då vi endast använde oss av dessa 

sökmotorer, trots detta ser vi att vår kritiska syn har tagit oss till de mest relevanta 

författarna inom ämnet metodik. Utöver metodavsnittet har facklitteratur använts till att 

förstå konsumentbeteende, dels relaterat till reklam men även relaterat till generell 

beteende. Den information vi tagit från facklitteratur som inte gäller metodik hänvisar dock 

all information till vetenskapliga artiklar och modeller vilket vi sett som 

förtroendegivande. 

 

I problembakgrunden har vi använt oss av källor från media så som PC-tidningen och 

konsumentverket. Denna typ av källor kan också kritiseras då dessa inte är vetenskapligt 

granskade, men den information som valts ut har varit viktiga för att kunna ge en aktuell 

bild av situationen idag och hur tankegångarna ser ut från medias perspektiv. 

 

2.9 KRITIK AV SEKUNDÄRKÄLLOR 
 

Det är av vikt att vara källkritisk för att kunna bedöma innehållets värde. Detta är något vi 

lärt oss vikten av under våra studier på Umeå Universitet. För att vidare vara källkritiska i 

denna uppsats har vi granskat de använda källorna utifrån fyra källkritiska kriterier, vilka 

är: Äkthet, tidssamband, oberoende och tende         (T     , 200 ,  .  3).   

         

För att en källa ska uppfylla äkthetskriteriet innebär detta att källan ska vara sann, dvs. det 

får inte finnas någon misstanke om förfalskning eller vara en källa som är påverkad i 

någon riktning. Forskaren har som uppgift att säkerställa att källan är sann samt ta reda på 

om denna är det den utger sig för att v   . (T     , 200 ,  .  3)  i har använt oss av 

vetenskapliga artiklar från databaser som EBSCO. Den största delen av artiklarna där har 

varit peer reviewed, därmed anser vi att dessa uppfyller äkthetskriteriet, då artiklarna innan 

publicering blivit granskade. Äkhetskriteriet stärks ytterligare då många av de artiklar vi 

använt i stor del är skrivna av forskare som är banbrytare inom ämnet. Detta märks tydligt 

då författarna till de olika artiklarna ofta refererar till varandra och ofta är citerade. Detta är 

något vi tagit fasta på för att öka äktheten i vår studie. De tre facklitterära verk som 

använts till den teoretiska referensramen (Grusell, 2008; Dahlén & Lange, 2009; Solomon 

et al., 2010) har valts ut med hänsyn till att de är skrivna av forskare som omnämns i andra 

vetenskapliga artiklar vi använt oss av. Dessa författare refererar i sina böcker till 

vetenskapliga artiklar för vidare läsning och vi har därför ansett dem betrodda forskare och 

valt ut dessa för att inte riskera äktheten i studien. 

 

Tidssambandskriteriet innebär att man som forskare bör tänka på när en teori publicerats 

och om den i nutid fortfarande är giltig och praktisk tillämpbar. Med andra ord, ju äldre en 

källa          m           b                            . (T     , 200 ,  .  3)         

    m             m                              m m j       vänt oss av nutida forskning 

dels för att uppfylla detta kriterium, men också för att det är relevant för vår studie att 

använda oss av källor som är tillämpbara på dagens marknad. Vi har dock vid användandet 

av några teorier använt äldre forskning, för at                                    

           . D                m             b                                               

kan vara aktuella. (Johansson Lindfors, 1993, s. 89)  
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För att en källa ska uppfylla oberoendekriteriet krävs att källan ska vara oberoende av 

andra källor, och inte återge eller vara påverkad av vad andra sagt eller tyckt. Detta 

kriterium kan uppfyllas     m                p                                     m 

m j    . (T     , 200 ,  .  3)                  m            b     ill originalkällan för att 

undvika tolkningar som uppkommit genom andra författare samt för att säkerställa     

     m             . I    my                         använt oss av ursprungskällan är det 

med bakgrund till att denna inte varit tillgänglig eller att sekundärkällan bedömts vara 

tillräckligt valid. Detta har skett i en begränsad mån vilket gör att detta inte påverkat 

oberoendet i studien med en negativ bemärkelse.  

 

F                     pp y                                      källan inte ska vara partisk, 

ljuga eller förvränga sanningen på grund av författarens egna vinstintressen (T     , 200 , 

s. 13).  I de få fall där vi haft misstanke om att en källa förvrängt sanningen har vi valt att 

exkludera källan. Vi har dock alltid ställt oss kritiska till källor genom att läsa igenom 

bakgrund och metodikavsnitt i tidigare studier för att se hur denna utförts, hur många som 

ingått i studien och vart den är gjord. Detta för att se om källan anses trovärdig och att 

forskningen gått till på rätt sätt. Detta har vi gjort oavsett författare, och med bakgrund till 

detta anser vi att de artiklar vi valt att använda uppfyller även denna princip.  

 

Vi ser att de källkritiska kriterierna som av forskare förespråkas är uppfyllda i denna 

uppsats. De använda sekundärkällorna har följt riktlinjerna för dessa principer och därmed 

har vi i största möjliga mån tillämpat ett källkritiskt perspektiv. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I följande kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som legat till grund för vår 

empiriska studie. Ramverket inleds med en introduktion till reklam och dess användning 

för att sedan diskutera kreativitet i reklam och reklammedier. Studiens modell presenteras 

därefter för att avslutningsvis redogöra för studiens tre undersökningsområden. 

 

 
 

3.1 MARKNADSKOMMUNIKATION 
 

I kampen om kunderna är marknadskommunikationen företagets viktigaste medel (Dahlén 

& Lange, 2009, s. 11). Reklam används därför för att kommunicera med befintliga och 

potentiella nya kunder. (Bendixen, 1993, s. 19) För studiens syfte är det därför viktigt att 

förklara vad reklam innefattar och hur det påverkar vår studie. 

 

Forskningen definierar reklam som en opersonlig metod där en identifierad avsändare 

använder massmedia för att med sitt meddelande försöka påverka en publik. Denna 

definition är dock inte helt fullständig då detta endast skulle innefatta reklam i medier som 

press, radio, TV och direktreklam. I och med samhällets ständiga förändring har reklamen 

vidareutvecklats vilket har inneburit nya kommunikationssätt och medier för 

reklambudskap att nå ut och därför bör även den vedertagna definitionen av reklam 

utvecklas. (Grusell, 2008, s. 22-23) För vår studie är reklamens definition viktig i det syfte 

att det inte ska missuppfattas. Då reklam är föränderlig men behåller samma avsikt i stort 

har vi därför utvecklat definitionen så att den behandlar även nyare former av reklam, 

gerillareklam inräknad. Definitionen nedan är den vi kommer utgå från i vår studie. 

 

Vår definition: Reklam sker när en identifierad avsändare, oftast ett företag, 

kommunicerar ett opersonligt, direkt eller indirekt reklammeddelande i syfte att 

uppmärksamma och påverka konsumenter. 

 

3.2 MAKROMÅLKEDJAN 
 

För att förstå hur företag resonerar kring sitt skapande av reklam har vi valt att gå in på 

detta mer omgående. Som vi påpekat tidigare kan företag ha olika syften med sin existens, 

vilket även påverkar deras marknadsföring. När ett företag ska utveckla en 

marknadsföringsstrategi handlar det därför enligt Dahlén & Lange (2009, s.30) först och 

främst om att besvara tre huvudsakliga frågor: 

 

- ”Vilka vill vi n ?” 

- ”Vad vill vi säga till dem?” 

- ”Hur ska vi säga det?” 

 

För att besvara på dessa frågor krävs att företaget identifierar rätt målgrupp, utformar rätt 

budskap och kommunicerar detta i rätt kanal. (Dahlén & Lange, 2009, s. 30) Innan man 

funderar på dessa frågor är det dock viktigt att man formulerat ett tydligt mål för sin 
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marknadsföring. Målet är det som avgör hur man besvarar de tre ovanstående frågor och 

fokuserar främst på företagets övergripande syfte, exempelvis dess finansiella mål. Ett 

samlingsnamn för dessa mål är makromålkedjan. För kommersiella organisationer är ökad 

vinst slutmålet i makromålkedjan. För icke kommersiella organisationer är slutmålet att 

uppnå en viss respons som exempelvis att man vill att människor tar en ståndpunkt i en 

specifik fråga.  Makromålkedjan består av delmål som måste uppnås för att det slutliga 

målet, vinst ska uppnås. För att kunna uppnå dessa mål krävs att kommunikationen 

fungerar på rätt sätt. Kommunikationens funktioner listas i mikromålkedjan, vilken också 

brukar kallas effekthierarkier då det innebär effekter som ska uppnås. Att det kallas 

hierarkier beror på att effekterna är ordnade så att den sista effekten är den viktigaste. 

(Dahlén & Lange, 2009, s. 83-84) 

                   
Makromålkedjan utgör de övergripande målen för ett företags marknadskommunikation. 

En målkedja kan användas för att identifiera mål som i sin tur kan vara ett verktyg för att 

planera för marknadsföringsbudgeten, både hur mycket pengar som ska läggas ut men 

också hur mycket pengar man vill tjäna in. (Dahlén & Lange, 2009, s. 85) Det finns i 

praktiken många olika makromålkedjor beroende på företagets syfte och förutsättningar, vi 

har dock valt att presentera en makromålkedja som kan tillämpas på de flesta kommersiella 

företagen med vinst som slutmål. 

 

 
 

Figur 2: Makromålkedjan: Källa: Dahlén & Lange, 2009, s. 85  

 

Delmål 1: Exponering 
Det första målet i makromålkedjan handlar om att lyckas exponera reklamen för 

målgruppen. Exponering innebär att man låtit reklamen förekomma i ett medium där 

målgruppen är aktiv, exempelvis en tidning som personen läser eller en radiokanal som 

personen lyssnar på. Att en person exponeras för reklamen är dock ingen garanti för att 

personen faktiskt uppmärksammar reklamen men utgör grunden i 

marknadskommunikation då det är exponeringen som sänder ut budskapet till målgruppen. 

Att personer exponeras för reklamen är en förutsättning för att nästkommande delmål ska 

kunna uppnås. (Dahlén & Lange, 2009, s. 96) 

 

Delmål 2: Bearbetning 
Efter att en person blivit exponerad för en reklam gäller att man bearbetar reklamen, detta 

sker då man ägnar uppmärksamhet åt reklamen. Om inte detta sker kan inte heller några 

kommunikationseffekter ske. Då det är många som konkurrerar om människors 

uppmärksamhet och intresse kan det dock vara svårt att få målgruppen att faktiskt ta del av 

reklamen (Dahlén & Lange, 2009, s. 95). Detta gör man genom att anpassa reklamen till 

målgruppens selektiva perception, vilket innebär att man utformar reklamen så att den 

innehåller element som fångar målgruppens uppmärksamhet (Dahlén & Lange, 2009, s. 

96)  

 

Delmål 3: Kommunikationseffekter 
Kommunikationseffekter är det delmål som handlar om att få saker att hända i huvudet på 

människorna i målgruppen, detta är nödvändigt för att få människor att vilja köpa 

produkten. (Dahlén & Lange, 2009, s. 95) Dessa kommunikationseffekter utgörs av 

mikromålkedjan som vi kommer gå in på längre fram i vårt teorikapitel. 
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Delmål 4: Målgruppsrespons 
När det handlar om icke kommersiell reklam som exempelvis opinionsbildning är detta 

delmål det sista stegel i makromålkedjan. För kommersiell reklam innebär detta steg att 

målgruppen köper produkten, detta är en förutsättning för att företagen ska nå slutmålet 

som är vinst. För att maximera vinst krävs att så många som möjligt provar produkten, och 

att må då lyckas attrahera nya kunder. Ett alternativ till förstagångssköp är återköp. Det är i 

regel billigare att fokusera på befintliga kunder, då kan man dessutom förvänta sig fler 

återköp. (Dahlén & Lange, 2009, s. 94) 

 

Spillöver-effekten 
Det är dock inte i praktiken så att målgruppen passeras genom alla dessa delmål. Detta 

beror på spillöver-effekten. Drömscenariot är att så många som möjligt exponeras för 

reklamen, bearbetar reklamen, får rätt kommunikationseffekter och lockas till respons så 

att vinsten blir maximal. Detta sker dock sällan i praktiken. Teorin om spillöver-effekten 

bygger på att man kan se på delmålen som läckande hinkar, där målgruppens personer 

spills ut mellan hinkarna. Om man tänker att man har en vattenhink som hälls över till 

nästkommande hink som hälls över till nästkommande hink ända till sluthinken där det 

som finns kvar i hinken vid sista målet är de som faktiskt köper produkten. (Dahlén & 

Lange, 2009, s. 96) Utifrån empiriska studier har man sett att ungefär 90 % av målgruppen 

exponeras för en reklamkampanj. 60 % av dessa bearbetar reklamen. Endast 33 % av de 

som bearbetat reklamen kommer få rätt kommunikationseffekter, varav dessa 33 % är det 

70 % som faktiskt testar eller köper produkten. (Dahlén & Lange, 2009, s. 97) Genom att 

multiplicera dessa siffror kan man se att det således endast är 12 % av målgruppen som 

faktiskt köper produkten. Denna siffra är dock ett genomsnittsvärde vilket innebär att man 

genom en smart kampanj kan höja siffran och tvärtom om man har en dålig kampanj. 

Bland delmålen kan man se att kommunikationseffekter är det delmål med största 

spillöver-effekten då endast 33 % av den kvarvarande skaran får rätt 

kommunikationseffekter. Detta innebär att om man fokuserar mest på det delmålet har man 

en större sannolik att höja sin siffra. (Dahlén & Lange, 2009, s. 98) 

 

3.3 MIKROMÅLKEDJAN 
 

Medan det i makromålkedjan är försäljningseffekter och finansiella effekter handlar det i 

mikromålkedjan om kommunikationseffekter. (Dahlén & Lange, 2009, s. 100) För att man 

ska kunna förstå vad som sker när man exponerats för en reklam är det därför viktigt att 

man förstår hur människor påverkas och vad som driver dem mot ett eventuellt köp. 

Medan man förflyttas mellan bearbetning och målgruppsrespons genomgår man ett antal 

steg i kommunikationsprocessen, vilket innebär kommunikationseffekter och steg som sker 

i huvudet på målgruppen. Dessa steg brukar med andra ord kallas en mikromålkedja. Om 

marknadsförare vill vara framgångsrika i att påverka konsumentbeteende måste de därför 

leda konsumenter genom dessa steg, som innebär kognitiva, affektiva och konativa steg. 

(Aitken et al., 2008, s. 280) För att man ska kunna förstå hur dessa effekter uppkommer 

behöver man således först förstå vad dessa steg innebär i huvudet när man exponeras för en 

reklam. Detta har vi valt att förklara med hjälp av ABC-modellen. 

 

ABC modellen 
De effekter som uppkommer av reklam och annan kommunikation kan förklaras med hjälp 

av en teori om attityder. Det som sker i hjärnan förklarar Solomon (2010, s. 275) som: 
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“...en varaktig, generell utvärdering av människor, objekt, reklam eller problem”.  ABC-

modellen består av tre huvudkomponenter som samtliga hjälper till att utvärdera det objekt 

eller den reklam som människan har framför sig. Den affektiva komponenten innebär den 

emotionella stadie, här utvärderas de känslor och attityder som uppstår mot objektet. Den 

kognitiva komponenten innebär konsumentens intellektuella och mentala stadie, här 

behandlas konsumentens tankar, kunskap och övertygelser kring objektet. 

Beteendekomponenten som även kallas för den konativa komponenten relaterar till de 

reaktioner och intentioner som uppstår hos konsumenten. I ABC-modellen ser man till det 

inbördes sambandet mellan att känna till, känna och göra. (Solomon et al., 2010, s. 277) 

 

Varianter av mikromålkedjan 
När man förstår detta samband kan man således även förstå hur dessa 

kommunikationseffekter uppstår. Det finns ett antal olika modeller för hur en 

mikromålkedja kan se ut, de har dock samma uppgift; att förflytta målgruppen från 

delmålet bearbetning till nästa delmål i makromålkedjan vilket är målgruppsrespons. 

Samtliga modeller tar till sig de tre komponenter som beskrivs av ABC-modellen, de har 

dock olika steg de menar att konsumenten förs igenom. 

 

Vi har tänkt gå igenom de tre vanligaste mikromålkedjorna vilka är: AIDA, DAGMAR 

och Lavidge & Steiners hierarkimodeller.  Slutmålet i mikromålkedjan är att förbereda 

människorna på att genomföra ett köp vilket vi kan se är de sista stegen i samtliga 

modeller. (Dahlén & Lange, 2009, s. 101) 

 

 
 

Figur 3: Varianter av mikromålkedjan. Källa: Dahlén & Lange, 2009, s. 102 

 

Det första steget i samtliga modeller är kännedom (Awareness). Detta steg innebär att göra 

människor medvetna om att produkten finns, låta människor exponeras för den och lägga 

den på minnet. Efter detta steg skiljer sig modellerna. AIDA-modellen innehar intresse och 

önskan som andra och tredje steg. Det andra steget är det kognitiva steget där personen vill 

lära sig mer om produkten. Den går sedan vidare till det affektiva steget där det handlar om 

att känna något för produkten och vilja köpa den. (Dahlén & Lange, 2009, s. 101) 

DAGMAR har istället förståelse och övertygelse som mellansteg, där förståelse är det 

kognitiva steget där man vill lära sig förstå produkten. Efter detta kommer det affektiva 

steget där förståelsen leder till att man övertygas om att produkten är något man vill köpa. 

(Dahlén & Lange, 2009, s. 102) Lavidge & Steiner har skapat den modellen med flest 

mellansteg. Efter exponering utvärderas den information som reklamen producerar. Detta 

sker i det kognitiva stadiet där det skapas en kunskap om erbjudandet. Efter detta bildas i 

det affektiva stadiet en attityd till varumärket där den skapar en positiv bild och en 
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preferens för varumärket eller produkten framför andra. Den konativa delen innebär 

konsekvensen av den kognitiva och affektiva delen. Konsumenten är nu övertygad om att 

ett köp kommer att vara gynnsamt och översätter attityden till ett faktiskt köp. (Lavidge & 

Steiner, 1961, s. 59-60) 

 

Enligt denna teori kan företag skräddarsy sin reklam mot det steg och den kundrespons 

företaget är ute efter (Aitken et al., 2008, s. 280). För att företag ska vara effektiva och nå 

det slutliga köp-steget måste företaget lyckas ta konsumenten genom alla dessa steg. 

Konsumenter kan när som helst kliva av processen och står på olika steg beroende på hur 

långt företaget lyckats föra konsumenten. Företag använder sig av olika åtgärder för olika 

mål. Företag som vill lansera en ny produkt vill skapa en reklam som uppmärksammar 

kunder om att den nya produkten existerar. Denna åtgärd är inte samma som när ett företag 

säljer produkter som redan finns på marknaden. Då handlar det istället om att stå ut bland 

likvärdiga varumärken och skapa en reklam där man visar varför konsumenter borde välja 

det varumärket framför andra. (Lavidge & Steiner, 1961, s. 60) Varför modellerna skiljer 

sig är just för att de behandlar olika slags produkter. AIDA-modeller berör lättsamma 

produkter som kräver lågt engagemang och inga komplicerade kommunikationseffekter 

krävs då. DAGMAR behandlar mer komplicerade produkter som kräver mer engagemang 

och eftertanke. Lavidge & Steiners modell berör produkter i en etablerad kategori där 

konkurrensen om kunderna är större, detta är anledningen till att stegen är flest, då det 

finns så många företag att välja mellan behöver man därför utvärdera produkten från fler 

håll. (Dahlén & Lange, 2009, s. 102-103)  

 

3.4 KREATIV REKLAM 
 

Som beskrivet tidigare har traditionell reklam svårt att tränga förbi och påverka 

konsumenter i mediebruset. De traditionella sätten att bedriva reklam har dock utvecklats 

och kommit att involvera kreativitet som en viktig aspekt för att nå fram till konsumenter. 

Denna reklam skiljer sig från konkurrerande reklam genom att man funnit nya sätt att nå 

fram till målgruppen exempelvis genom att använda färger, människor eller argument som 

målgruppen inte stött på tidigare i reklamsammanhang (Dahlén & Lange, 2009, s. 

402).Kreativitet handlar dock inte enbart om hur reklambudskap presenteras visuellt, det 

behöver även meddelas på ett sätt som står ut från mediebruset. Hur kreativiteten visar sig i 

reklam beskrivs vidare som något oväntat, då många reklamer är väntade. Med kreativitet 

m     ”    b y           ”. (Ny    y & R   , 2009,  . 88) M     m                m     

företag är att vara unika, samt för att enligt Lehnert et al. (2013, s. 212) nå konsumenter 

med ett budskap som sticker ut från omgivande reklamen i landskapet och samtidigt skapar 

ett medvetande hos konsumenter om varumärket långt efter exponeringen. Detta genom att 

kreativ reklam enligt Pieters et al. (2002, s. 778) drar till sig och behåller iakttagarens 

uppmärksamhet. Ett kännetecken som finns i definitioner av kreativ reklam är begreppet 

effektivitet – dvs. att reklamen i sig ska vara produktiv eller kan uppnå sina mål. Kreativa 

annonser definieras av vissa forskare som sådana som är effektiva på att uppnå sina mål. 

Men den främsta anledningen till att forskare och reklamutövare är intresserade av reklam 

kreativitet är som en förklaring till varför vissa annonser är mer effektiva på att uppnå sina 

mål än andra. (Smith & Yang, 2004, s. 36-37) I detta fall handlar det om att utforma en 

reklam som uppmärksammas, bearbetas och övertygar. Kreativiteten används för att 

aktivera det första steget i effekthierarkin vilket är uppmärksamhet. När reklamen fått 

uppmärksamhet måste människor tycka att den är så intressant att de tar del av dess 

innehåll istället för att avfärda reklamen. Slutligen ska reklamens budskap övertyga. All tid 
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man lagt ner på att utforma en reklam är bortkastade om man inte lyckas övertyga åhöraren 

att ta till sig argumenten. (Dahlén & Lange, 2009, s. 404-405)  

 

3.5 MEDIEVAL 
 

Valet av media är ofta det beslut inom reklam som tas mest rutinmässigt. Det är inte heller 

ovanligt att beslutet om vilket medium som reklamen ska exponeras i tas redan innan man 

bestämt vilket budskap och innehåll reklamen ska ha. Att välja rätt medium är inte alltid 

lätt, då det handlar om att välja det medium som är mest effektiv i syftet att nå målgruppen 

med reklambudskapet (Dahlén & Lange, 2009, s. 503). Denna process börjar ofta med att 

matcha och utvärdera målgruppens egenskaper mot rätt medierna. Man tittar sedan på 

mediernas egenskaper, detta för att utvärdera vilket medium som har bäst genomslagskraft. 

Det medium man söker efter är det med de kontextegenskaper som bäst förstärker det 

specifika reklambudskapet och med bearbetningsegenskaper som underlättar för publiken 

att bearbeta reklamen. (Dahlén & Lange, 2009, s. 509) Mediets innehåll kan påverka 

budskapet på flera sätt. En engagerad film kan exempelvis göra att också reklamfilmen blir 

engagerande, samma överspillning kan gälla humor och glatt kontext. Vad gäller 

bearbetningsegenskaper har det visats att budskapet uppfattas olika beroende på vilket 

medium reklamen exponeras i. (Dahlén & Lange, 2009, s. 512) 

 

3.5.1 TRADITIONELLA MEDIEVAL 

 

Traditionella medier innebär de etablerade reklammedier som exempelvis TV och radio. 

Dessa medier brukar delas in i aktiv och passiv media. Aktiv media innebär de medium 

som publiken måste vara aktiv för att kunna uppmärksamma reklamen, så som exempelvis 

tidningar och reklam på specifika webbsidor. Innehållet i reklamen måste läsas för att 

uppfattas. Inom kategorin passiv media behöver man som publik inte anstränga sig mer än 

att lyssna eller titta. Dessa medier innebär TV, radio, utomhusreklam, bannerannonser och 

bioreklam. De studier som behandlar kreativitet i reklam har endast studerat effekten av 

kreativ reklam i traditionella medier. Denna kreativa reklam är det som vi i vår studie valt 

att kalla för kreativ traditionell reklam detta då det är reklam som exponeras på TV (Kover 

et al., 1995; Stone et al., 2000; Smith et al., 2007), radio och tryckta medier (Dahlén et al 

2008; Dahlén, 2005). 

 

3.5.2 OTRADITIONELLA MEDIEVAL 

 

Det finns dock och har kommit att bli mer vanligt att använda sig av otraditionella 

medieval där man istället för de traditionella medierna som TV och radio utövar reklamen 

utomhus, i verkligheten. En reklammetod där man använder sig av kreativa otraditionella 

medier för att nå konsumenter är gerillareklam, där man exempelvis skyltar varumärken på 

får, i golfhål, på bananer eller ansiktsmasker. Dessa exempel är tagna från Dahlén (2005, s. 

96) som definierar gerillareklam som just kreativa och otraditionella medieval, där man 

använder ett medium som i sig skapar avtryck. För att effektivt differentiera sig och stå ut i 

mängden behövs okonventionell reklam (Wang et al. 2013, s. 51). Gerillamarknadsföring 

har sedan Jay Levinson myntade begreppet kommit att innebära ett okonventionellt sätt att 

utföra marknadsföringsaktiviteter i otraditionell media, till en liten kostnad. Gerillareklam 
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handlar om att investera tid, fantasi, energi och information istället för pengar. (Dahlén et 

al., 2009, s. 156) Enligt Fredrik Olsson, copywriter, på Miami Guerrilla Agency (Miami, 

Miami.se) förklaras: “Gerillamarknadsföring skiljer sig fr n traditionell reklam i tv, 

tidningar och internet. Istället försöker vi hitta nya ytor och sammanhang. Det är reklam 

som dyker upp där man minst förväntar sig den”. 

 

3.6 KONSUMENTERS UPPLEVDA VÄRDE 
 

I teorin kan det låta enkelt för företag att nå mål som exempelvis att skapa en reklam som 

gör kunder medvetna om produktens existens. I praktiken är detta dock inte lika lätt. Hur 

konsumenter uppfattar värdet av reklam har längre varit ett fokus i forskning (Aitken et al., 

2008, s. 279). Vår studie kommer att jämföra kreativ traditionell reklam och kreativ 

otraditionell reklam, gerillareklam och då i syftet att förstå hur konsumenter upplever 

värdet av de båda.  

 

3.6.1 STUDIENS MODELL 

 

Upplevda värdet av reklam mäter konsumenters utvärdering av reklam för specifika 

produkter eller varumärken. Denna får konsumenter att värdera sin upplevelse i både 

positiv och negativ bemärkelse mot olika typer av marknadsföring, som i sin tur påverkar 

köpbeteendet. Företag i sin tur svarar på detta genom att antingen förändra sina 

marknadsföringsstrategier eller mer ofta genom att överväga att ompröva 

marknadsföringen av deras produkter och tjänster. (Ducoffe, 1995, s. 12) Målet bakom att 

utvärdera och rapportera det upplevda värdet av reklam är uppmuntrandet av konsumenter, 

något som marknadsorienterade företag finner värde i. (Ducoffe, 1995, s. 13) Det finns 

många firmor som inte är marknadsorienterade och är oförmögna att identifiera 

konsumenters intresse, och/eller vidare anser att de på kort sikt inte kommer gynnas av att 

uppfylla det som är av konsumenters intresse. Erfarenheter har dock visat att marknaden så 

sm      m ”        ”              m               konsumenters behov. Att framhäva 

konsumenters upplevda värde av reklam kan hjälpa företag att skydda dem mot den kritik 

som annars uppstår när deras marknadsföringsstrategier bara ser till företagens behov. 

(Ducoffe, 1995, s. 13-14) 

 

Angelägenheten över att veta värdet av reklam har etiska implikationer för den 

övergripande industrin och reklamens roll i samhället. Upplevda reklamvärdet kan ses i 

spektrum från å ena sidan där företagens intresse med vinstmaximering på bekostnad av 

konsumenter, till den andra sidan där konsumenters tillfredställelse är av större intresse än 

företagens. (Ducoffe, 1995, s. 13-14) Då denna studie har som utgångspunkt att undersöka 

konsumenters upplevda värde (av reklam, varumärke och de intentioner som detta leder 

till) bör detta i slutändan kunna leverera största möjliga värde för både företagen och 

konsumenter själva. Företagen kan rikta sina kommunikationer rätt med avseende på det 

konsumenter värderar.   

 

Det vi kommer att genomföra i vår studie är således att jämföra konsumenters upplevda 

värde av två kreativa reklammetoder. Dessa två metoder: kreativ traditionell reklam och 

gerillareklam kommer att ställas emot varandra inom tre områden; reklamen, varumärket 

och intentioner. Dessa tre områden innehåller alla specifika faktorer som kommer att 

utvärderas. Detta för att komma fram till hur effektiv de båda metoderna är i relation till 
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varandra. Detta kommer sedan att användas för ett företags synvinkel där 

rekommendationer kommer ges.  

 

Den första delen i undersökning består av reklamvärde. Den andra delen behandlar 

konsumenters varumärkesvärde. Den tredje och sista delen behandlar konsumenters 

intentioner. 

 

 
 

Figur 4: Studiens modell 
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3.7 Del 1: REKLAMVÄRDE 

 

3.7.1 ALLMÄN REKLAMUPPLEVELSE 

 

För vår studie är det viktigt att förstå hur reklam påverkar konsumenter och hur 

konsumenter ser på reklam då vår studie ämnar undersöka effekter av två olika 

marknadsföringsmetoder men också för att kunna förklara studiens resultat. Vårt första 

område är således reklamuppfattning. Enligt Grusell (2008, s. 56-57) påverkas 

konsumenters inställning till reklam av medieanvändning samt av reklamens syfte. Ur 

konsumentens synvinkel används reklam som bland annat informationsunderlag, 

underhållning och denna kan vara mer eller mindre trovärdig. Dessa tre egenskaper har 

därför studerats flitigt i studier om hur konsumenter uppfattar värde av reklam och visat sig 

vara ett bra instrument för att förutspå konsumenters attityd till reklam och varumärket. 

Ducoffe (1995, s. 12) menar att informativitet och underhållning är viktigt för att 

konsumenter ska uppskatta reklamen som värdefull. Detta kan med andra ord förklaras 

med att konsumenter uppsk      ”   ”      m         m         ”   ’”         . Rösterna 

om reklam och vad konsumenter känner för fenomenet är mestadels omnämnt i negativ 

klang. Citerat från Nyilasy & Reid (2009, s. 86) går det att läsa: ”Reklam kan inte f  en att 

köpa n got man inte vill ha eller behöver”, samt ”Reklam är för m nga människor n got 

irriterande som de bara ignorerar”.  

 

Den forskning som behandlar konsumenters syn på reklam är ofta studerad på amerikaner. 

Dessa resultat är därför inte helt applicerbara i Sverige, på grund av de kulturella skillnader 

som finns mellan länderna men även sett till de icke representativa studenturval som 

dominerat dessa studier. (Grusell, 2008, s. 45) De studier som finns på den svenska 

populationen tyder på att yngre åldersgrupper är mer positivt inställda till reklam än äldre 

åldersgrupper. Tittar man dock generellt på svenskar som en grupp ser man att man med 

åren blivit mer och mer negativt inställd. 1992 visade en studie på svenskars inställning till 

reklam att 32 % var positivt inställda mot 38 % som var negativt inställda. Motsvarande 

siffra 2004 visade 12 % positivt inställda mot hela 67 % negativt inställda.  Om man 

jämför dessa siffror mot utländska siffror står det klart att svenskar visar en mer negativ 

reklaminställning än andra länder. (Grusell, 2008, s. 55) 

 

Vad gäller demografiska skillnader i synen på reklam i Sverige visar Grusells studie (2008) 

att attityder inte skiljer sig mycket mellan kvinnor och män. De marginaler som skiljer 

könen åt visar att kvinnor är mer positiva än män till bioreklam medan män är mer positiva 

än kvinnor till utomhusreklam (Grusell, 2008, s. 106). Vad gäller skillnaderna mellan 

åldrar är äldre åldersgrupper mer positiva till annonser i morgonpress än yngre, medan 

yngre är mer positivt inställda till utomhusreklam och bioreklam (Grusell, 2008, s. 109). 

Utbildningens påverkan på individer visar att ju högre utbildning desto mer negativ till 

inställning till reklam. Det enda mediet där utbildning inte hade betydelse var TV-reklam. 

(Grusell, 2008, s. 111) Överlag ses morgonpress, bioreklam och utomhusreklam mest 

positivt bland svenskar (Grusell, 2008, s. 122). Med detta sagt är det förståeligt varför det 

är så viktigt att studera reklamens effekter. Den nedåtgående effektiviteten av reklam 

bevisas av de studier som upplyser de negativa attityderna. Då de negativa attityderna inte 

skiljer sig specifikt mellan kön eller ålder utan endast mellan medier kan påpekas att det är 

en trend som går genom hela befolkningen. För vår studie är detta väsentligt och viktigt att 
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utvärdera. Då negativitet mot reklam är viktig att påpeka är det dock minst lika viktigt att 

försöka hitta en förklaring och lösning på detta. 

 

Det Grusell (2008, s. 123 & 101) menar vara det som avgör vad konsumenter tycker om 

reklam är var och hur de tar del av reklamen samt beroende på vilket medium reklamen 

framförs. Med detta som bakgrund är det tydligt att konsumenter accepterar reklam i olika 

stor grad. Enligt Grusell (2008 s. 101) föredrar konsumenter reklam som de valt själva. Då 

reklamexponering som exempelvis TV-reklam i större grad ses som påtvingad reklam är 

det inte konstigt att den uppfattas negativ. 

 

När det handlar om reklamens förmåga att påverka konsumenter kan man se denna effekt 

både på kort och på lång sikt. Kortsiktiga effekter syftar till en direkt påverkan som 

resulterar i en handling, medan reklams påverkan på lång sikt innebär förändringar hos 

människan. Det är dock svårt att separera reklamens påverkan på konsumenter från den 

påverkan man får från människor i sin omgivning. (Grusell, 2008, s. 66-67) Reklamen har 

som avsikt att påverka konsumenter, dess attityd och köpbeteende (Grusell, 2008, s. 154). 

När det dock handlar om att uppskatta hur mycket man själv påverkas av reklam kommer 

man in på någonting som kallas tredjepersonseffekter. Detta koncept, och tes innebär att 

människor uppskattar att andra påverkas mer av reklam än en själv. Att man anser sig själv 

vara överlägsen reklamens försök att övertala medan de andra faller dit. Så är dock inte 

fallet; människor påverkas mer än man tror. (Grusell, 2008, s. 69) Hur det kommer sig att 

man inte vill erkänna sin egen påverkan av reklam, men andras, kan vara då det 

erkännandet även skulle betyda att man besitter vissa oönskvärda egenskaper som är 

kopplad till reklam. (Grusell, 2008, s. 68-69) Grusells studie visade att varannan svensk 

tror att reklam påverkar andra (Grusell, 2008 s. 157). 

 

3.7.2 KREATIVITET 

 

Kreativitet är den variabel som binder samman de båda kommunikationsmetoderna, då 

kreativitet finns med i definitionen av både gerillareklam och kreativ traditionell reklam 

samt tar de båda metoderna ett steg ”b   ” från den ”       ”         nella reklamen. Även 

om denna variabel sägs vara av vikt i publika definitioner av dessa två reklammetoder vill 

vi testa denna empiriskt då det inte finns några garantier för att reklamskapares upplevda 

värde av kreativitet är samma som motsvarande för konsumenter. Att testa denna variabel 

mot de olika metoderna kan ge underlag för hur andelen kreativitet i reklam påverkar 

reklamens upplevda effekter. Intresset för konsumenters reaktioner på kreativitet i reklam 

har lett till artiklar som belyser hur kreativitet påverkar uppfattningar och attityder 

(Lehnert et al., 2013, s. 213). Hur konsumenter bedömer kreativa kampanjer är subjektivt 

(Smith et al., 2007, s. 820). Dock har kreativitet i reklam identifierats som en strategi för 

att framgångsrikt öka konsumenters intresse i den marknadsförda kampanjen (Smith et al., 

2007, s. 819). Då marknadsförare i tidigare skeden har sett kreativitet som en motsats till 

effektiv reklam har forskarna nu kommit fram till att de inte alls behöver vara separata 

begrepp. Kreativitet kan till och med vara den viktigaste faktorn för att uppnå effektiv 

reklam (Nyilasy & Reid, 2009, s. 81; Smith & Yang, 2004, s. 31). Sasser & Koslow (2008, 

s. 10) menar det motsatta, konsumenter behöver inte uppleva en reklam som kreativ för att 

den ska vara effektiv. Kover et al. (1995, s. 29) menar att kreativ reklam inte är en garanti 

för att reklamen ska tilltala konsumenter mer. Enligt Kover et al. (1997, s. 50) kan fallet till 

och med vara det omvända, att de kreativa satsningarna kan vara bortkastade för att de inte 

genererar något värde för företaget. 
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Att utforma en kreativ reklam handlar i de flesta fall om att skapa en reaktion hos 

målgruppen. Enligt studier visar kreativ reklam spår på tre reaktioner som respektive är 

svar på divergent, relevant och konstnärlig reklam. (Dahlén & Lange, 2009, s. 402) 

Konstnärlig reklam är den typen som påverkar målgruppen i den grad att de uppskattar 

reklamen och det hantverksmässiga verk som kommunikationen levererar. Detta innebär 

av företaget bakom reklamen att de skapat en smart lösning eller en välgjord reklaminsats. 

(Dahlén & Lange, 2009, s. 402) I vår studie har vi valt att inte studera konstnärlig reklam 

specifikt då denna dessutom innefattar aspekter som inte går under kreativitet. Vi har 

istället fokuserat på de två första egenskaperna av kreativ reklam: Divergens och relevans. 

Detta då man inom forskning främst talar om dessa när kreativ reklam studerats. 

 

Divergens är den egenskap som anses vara den viktigaste faktorn att förklara kreativ 

reklam (Smith et al., 2008, s. 48; Smith & Yang, 2004, s. 36). Divergens innebär i stort till 

vilken grad reklamen innehåller element som är nya och spännande, ovanliga, unika, 

originella, nytänkande och fantasifulla (Smith & Yang, 2004, s. 35; Sasser et al., 2013, s. 

309). Originalitet är ett av de element som många forskare anser vara viktigt för att något 

ska kallas kreativt (Sasser et al., 2013, s. 309). Enligt Smith et al. (2008, s. 48) påverkar 

originaliteten huruvida konsumenter gillar en reklam eller inte. Sasser et al. (2013, s. 309), 

menar dock att det kan vara riskabelt att skapa en reklam som är för originell, speciellt om 

det skiljer sig drastiskt från ett etablerat märkes tidigare budskap, då det kan göra 

konsumenter förvirrade. Enligt Reinartz och Saffert (2013, s. 110) kan originalitet endast 

öka försäljningen i närvaro av ytterligare kreativa aspekter.  

 

Kreativitet är som sagt i fokus för våra två metoder. Frågan är i hur stor grad kreativiteten 

upplevs och är effektiv. Egenskaper som beskrivit gerillamarknadsföringskampanjer är 

kreativ, ovanlig, originell, provocerande, flexibel, dynamisk och innovativ (Hutter & 

Hoffmann, 2011, s. 41 & 4). Kreativitetens underliggande egenskaper är något som i denna 

studie kommit att förklara begreppet kreativitet och många egenskaper av de båda 

metoderna. Huruvida båda metoderna besitter dessa egenskaper är dock inte solklart då 

uppfattningar förändras och reklam utvecklas. Då elementet som effektiviserar 

gerillamarknadsföringens överraskningseffekt och grunden till hela gerillaeffekten är de 

element som avviker från normen (Hutter & Hoffmann, 2011, s. 43-45) anser vi att 

gerillareklamen som använder otraditionella medier tar detta till en ny nivå. Gerillareklam 

har dessutom visat sig ge konsumenter högre värde än reklam på traditionella medier 

(Dahlén et al., 2009, s. 159) och dessutom uppskattats som mer kraftfull (Sasser & 

Koslow, 2008, s. 15). Om detta kan bero på det kreativa medievalet eller ett kreativt 

innehåll väntar att se. Dahlén (2005) menar även att kreativa medieval, "där mediet 

kommunicerar budskapet implicit" (s. 89), ökar reklamens trovärdighet, samt annons-och 

varumärkesattityderna. Med detta i åtanke kan man anta att kreativitet i reklam är viktigt, 

men i olika grad för olika kreativ reklam. Därför bör det vidare vara en skillnad mellan 

kreativ traditionell reklam och grillareklam, frågan är bara hur mycket. 

 

Det finns dock en del forskare som menar att divergens inte ensam avgör om reklamen är 

kreativ eller inte. Enligt dessa är relevans även en viktig komponent som beskriver kreativ 

reklam (Smith et al., 2008, s. 48; Smith & Yang 2004). I själva verket kan åtminstone två 

specifika typer av relevans att vara viktigt för reklam. Den ena är relevans kopplad till 

reklam som uppnås när reklamen skapar en meningsfull koppling till konsumenten. Den 

andra är relevans som uppnås när en reklam skapar en meningsfull koppling mellan 

varumärket och konsumenten. (Smith & Yang, 2004, s. 36) Enligt Sasser et al. (2013, s. 
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299) innebär relevans i reklam sammanfattat hur väl målmarknadens uppfattning om 

reklamen relaterar till varumärket och målen med kommunikationen. Med andra ord menar 

man huruvida reklamen innehåller element som är lämpliga, passande, ger värde och är 

meningsfulla för konsumenten (Smith et al., 2008, s. 48). Hur relevant och meningsfull en 

reklam uppfattas av konsumenten kan enligt Smith & Yang (2004, s. 35) kopplas till den 

informativa delen av reklamen. Denna del handlar om det budskap som reklamen 

presenterar och att målgruppen ska kunna förstå vad det innebär och hur de ska kunna tjäna 

på att följa budskapet. Relevans för konsumenten, kopplas till varumärket och/eller den 

informativa delen av reklamen (Smith & Yang, 2004, s. 36). Då konsumenter har höga 

krav och förväntningar på varumärken är därför relevansen viktig för att reklamen ska 

upplevas som meningsfull och förstås. Kover et al. (1997, s. 50) menar exempelvis att 

många försök till kreativa kampanjer inte skapar värde om de varken kommunicerar 

funktionaliteten av kampanjen eller skapar någon förståelse för det kommunicerade 

meddelandet. Då relevans visar sig vara av vikt för effektiv reklam är det därför viktigt att 

de som står ut bland kreativ reklam även innehåller detta elementet. Även inom 

gerillareklam verkar relevans vara av vikt. En studie av Dahlén (2005, s. 96) visade att en 

gerillakampanj är som mest effektivt när den innehåller både överraskande och relevanta 

element. Med detta som bakgrund kan man anta att relevans i reklam är viktigt, frågan är 

hur olika medieval lyckas leverera denna relevans och hur varumärket egentligen påverkas 

av detta. De båda faktorerna spelar enligt forskningen en viktig roll för marknadsföringen. 

Således kan sägas att: Kreativ reklam (sådan som är både divergent och relevant) kan få 

konsumenter att tänka mer, tänka mer gynnsamt om reklamen och dess budskap (Smith et 

al., 2008, s. 48). Nedan följer sammanfattad modell om vad kreativitet består av. 

 

 
 

Figur 5: V r ”kreativitetsmodell” 

 

3.7.3 INFORMATIVITET 

 

Reklam syftar till att ge konsumenten en översikt över vilka produkter och varumärken 

som finns på marknaden samt vad marknadspriset är (Grusell, 2008, s. 58). 

Informativiteten i reklam har visats påverka konsumentens inställning till reklamen 

(Ducoffe, 1995, s.12). Att en reklam bedöms som informativ kan bero på att man som 

individ är ute efter just den produkten och därför är mer mottaglig för just den reklamen. 

Samma reklam vid ett annat tillfälle kan för samma individ vara helt ointressant. 
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Bedömning av reklam är mycket subjektiv, det visas även genom tolkning av reklamen då 

trots att två olika personer kan vara på jakt efter samma produkt kan samma reklam 

utvärderas helt olika på grund av att informationen i reklamen tolkas ur olika perspektiv. 

(Grusell, 2008, s. 59) Som tidigare sagt kan den informativa delen av reklamen relateras 

till de element som konsumenten ser som relevanta och meningsfulla (Smith & Yang, 

2004, s. 35). Detta kan dock diskuteras med tanke på kreativa medievalen som kan göras 

av företagen. Att relevans är nödvändigt för kreativitet är styrkt i tidigare forskning. Detta 

behöver dock inte överensstämma med konsumenters uppfattning om informativitet i olika 

kreativ reklam. Dock menar Ducoffe (1995, s. 12) att för att öka det upplevda värdet av en 

reklam för konsumenter krävs det att det marknadsförda meddelandet är så informativt 

som möjligt på ett sätt som gör det möjligt att fortfarande vara underhållande för 

målgruppen. 

3.7.4 INTRESSANTHET 

 

En underhållande reklam spelar en viktig roll för konsumenters upplevda värde av reklam 

(Ducoffe, 1995, s. 12). Reid et al. (1998, refererad i Dahlén et al., 2008, s. 394) menar i en 

studie att konsumenter kommer lockas av reklamen om den är intressant och spännande. 

Om reklam ses som intressant/underhållande ökar sannolikheten att mottagaren involverar 

sig. Underhållning i reklam brukar bedömas utifrån originalitet, livfullhet och 

fantasifullhet. Reklam som ses som underhållande visar även positivt på attityd till 

reklamen. Men även denna egenskap är subjektiv. Det en ser som roligt och underhållande 

kan en annan se som tråkigt och totalt ointressant. (Grusell, 2008, s. 60) Vad som är 

intressant i denna aspekt är att se om de två kreativa metoderna eventuellt skiljer sig åt 

gälande upplevelsen av reklamens underhållning/intressanthet.  

 

3.7.5 ÖVERRASKNING 
 

Överraskningsfaktorn är ytterligare en egenskap som kan kopplas till kreativitet och 

originalitet. I gerillareklam är det av vikt att sticka ut från omgivningen och skapa 

uppmärksamhet (Hutter & Hoffmann, 2011, s. 3), liksom målet med generell kreativ 

reklam. Enligt Hatch (2005, s. 53) är gerillamarknadsföringens primära egenskap just 

överraskningseffekten då det är den egenskap som skapar värde och gör att man står ut 

bland konkurrenter. Konsumenter förväntar sig att bli offer för reklam varje dag, men det 

de sällan väntar sig är att vara vittne till eller att få medverka i en 

gerillamarknadsföringkampanj. Även Dahlén (2005, s. 96) menar att överraskningseffekten 

är viktigt i gerillareklam. Denna effekt har även visat sig vara positiv för attityden till 

reklamen och varumärket. Då överraskningseffekten är en viktig del främst gällande 

gerillametoden ser vi det vara av intresse att veta hur överraskande de två skilda metoderna 

upplevs.  

 

3.7.6 KOSTNAD OCH ANSTRÄNGNING 

 

Kostnaden för medier har ökat i snabbare takt än inflationen vilket medfört att det läggs 

större vikt vid kommunikationens värde (MacKenzie & Lutz, 1989, s. 48). Enligt Kirmani 

& Wright (1989, s. 344-345) är reklamens kostnad en viktig indikator på företagets 

ansträngning. Ju mer pengar som spenderats desto större ansträngning. Att spendera 

mycket pengar på reklamen signalerar på ett kraftfullt sätt för konsumenter om produktens 

kvalité. Mer pengar spenderade betyder större risk vilket gör att konsumenter känner sig 
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säkra på att företaget levererar det som lovas. Att traditionella medier ofta upplevs som 

kostsamma behöver dock inte betyda att kostsam reklam är mer effektiv (Nichols, 2013, s. 

62). Enligt Dahlén et al. (2008, s. 401) handlar det inte om att spendera pengar utan snarare 

om att presentera varumärket på ett smart sätt. Som motsats till traditionella medier har 

gerillareklam använts som ett mindre kostsamt sätt då man använder sig av otraditionella 

medier (Hutter & Hoffmann, 2011, s. 40). Målet med gerillareklam är dock ändå att 

konsumenter ska uppleva värde (Dahlén et al., 2009, s. ). Att spendera en stor kostnad på 

reklam behöver därför inte vara nödvändigt för ett kraftigt genomslag. Enligt Dahlén et al. 

(2008, s. 400-401) kan samma effekter uppnås genom att öka kreativiteten istället. 

Kreativitet i reklam är dessutom ett sätt för att uppnå bättre resultat per krona. Att använda 

sig av nya mediekanaler kan göra kreativ reklam bli mer kraftfull (Sasser & Koslow, 2008, 

s. 15). Man kan även bryta de traditionella förväntningarna konsumenter har av hur 

medierna används (Margolis & Garrigan, 2008). Och på så sätt skapa denna 

genomslagskraft. 

 

Enligt Modig et al. (2014, s. 137) har dock reklam som upplevs vara mer bekostad än 

vanligt positiv påverkan på varumärkesattityder, varumärkesintresse WOM. Dock om den 

högsta kostnaden upplevs tillsammans med en stor ansträngning bakom reklamen. Detta är 

dock diskuterbart i relation till kreativ reklam. Då kreativ reklam uppfattas som svår att 

skapa, signalerar kreativ reklam att en stor ansträngning ligger bakom reklamen (Dahlén et 

al., 2008, s. 393). Upplevd ansträngning har visat sig ge en positiv effekt på hur 

varumärket upplevs. Det handlar alltså inte bara om pengar. Det kan vara en möjlighet för 

företagen att signalera ansträngning för att på ett effektivt sätt vara konkurrenskraftiga. 

(Modig et al., 2014, s. 150) Gerillareklam är ett alternativ där man istället för att spendera 

monetära pengar som i traditionella medier investerar tid, energi och fantasi som investerat 

kapital. När det gäller upplevd kostnad, är det dock skillnad mellan varumärken. Högt 

upplevd kostnad förbättrar värdet av högt ansedda varumärken, medan en låg upplevd 

kostnad minskar värdet, även till en nivå lägre än värdet av traditionell reklam. Detta för 

att konsumenter förknippar kostnad med värde av varumärke. Ett högt ansett varumärke 

förväntas anslå mer medel till reklamkampanjer, även vid användning av icke-traditionella 

medier. Varumärken som spenderar mer på reklam uppfattas göra större ansträngningar 

och ökar det upplevda värdet. (Dahlén et al., 2009, s. 159-160) En intressant aspekt blir att 

undersöka den påverkan gerillareklam har på välkända varumärken. Vidare är det av 

intresse att undersöka upplevd kostnad och upplevd ansträngnings relation till varandra. 

Vilken effekt har egentligen de två typerna av kreativa metoder för upplevd kostnad och 

ansträngning? 

 

3.7.7 ATTITYD TILL REKLAMEN 

 

Enligt Lutz (1985, citerad i MacKenzie & L  z,  989,  . 49),     b           y : ”a pre- 

disposition to respond in a favorable or unfavorable manner to a particular advertising 

stimulus during a particular exposure occasion.” I stora drag innebär detta att 

konsumentens attityd till reklamen är dess generella utvärdering av reklamen, vilket ofta 

ses som ett mått på reklamens effekter. (MacKenzie & Lutz, 1982, s. 49) Vidare har det i 

studier identifierats att attityden till reklamen är en viktig faktor för att även mäta 

varumärkesattityden och köpintentionen (MacKenzie & Lutz, 1989, s. 48). Att 

konsumenters attityder är ett viktigt mått på reklamens effektivitet är underförstått. Då vi 

även tidigare i teorikapitlet utvärderat konsumenters negativa attityder till reklam är det 

därför extra intressant att undersöka hur kreativiteten påverkar denna. I en studie av Stone 
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et al. (2000, s. 14) fick studenter värdera olika typer av reklam. 70 % av de reklamer som 

respondenterna visade sitt omtycke för var inom kategorin kreativ reklam. Detta bådar gott 

för kreativitetens påverkan på konsumenters uppfattningar. Vad gäller reklamattityder 

specifikt visar forskning att kreativ reklam genererar mer positiva effekter än annan reklam 

på konsumenters attityder till reklamen (Ang & Low, 2000, s. 835). Enligt Kover et al. 

(1995, s. 34), beror detta på att kreativitet påverkar konsumenters emotionella reaktioner 

till reklamen, vilket i sin tur påverkar attityder till kampanjen positivt. Att använda sig av 

överraskning och ovanliga element i reklam behöver således inte vara negativt. I en studie 

undersöktes effekterna av att medvetet ha placerat annonser i fel sammanhang, exempelvis 

en skönhetskampanj i en sporttidning. Detta visade sig ha en positiv effekt på framkallade 

av positiva tankar och attityder till kampanjen. (Dahlén et al., 2008, s. 64) Om en reklam 

inte är som konsumenten förväntar sig så påverkar detta konsumentens känslor positivt och 

medför då även en positiv attityd till reklamen (Ang & Low, 2000, s. 845). Vad gäller 

gerillareklam specifikt menar Dahlén (2005, s. 96) att gerillareklam genererar mer positiva 

attityder än kreativ traditionell reklam. Anledningen till detta menar han vara de kreativa 

medieval som leder till en mer positiv attityd. Att kreativ reklam har visat sig vara ett 

effektivt sätt för att kunna vända konsumenters generellt negativa attityder till mer positiva 

mot reklamen är ett viktigt steg för marknadsförare att ta. De båda metoderna bör vara ett 

ytterligare steg i riktning, att öka positiva attityder. Med detta i åtanke kan man anta att den 

upplevda attityden till reklam är viktigt, men hur olika de uppfattas för de skilda metoderna 

är något som blir intressant att undersöka. 

 

3.8 Del 2: VARUMÄRKESVÄRDE 
 

3.8.1 VARUMÄRKESPERSONLIGHET 

 

Forskning inom konsumentbeteende har gett en betydande uppmärksamhet mot 

konstruktionen av varumärkespersonligheter, vilken kan definieras som de mänskliga 

egenskaper ett varumärke besitter (Aaker, 1997, s. 347). Aaker menar att det finns fem 

olika varumärkespersonligheter vilka kan kallas; uppriktighet, spänning, kompetens, 

sofistikerad och rå. Att kunna associeras till sin önskvärda varumärkespersonlighet ger en 

strategisk fördel för företagen eftersom budskapet lättare når ut till konsumenter, särskilt 

när marknaden är mycket konkurrenskraftig (Ghodeswar, 2008, s. 5). Dimensioner av 

varumärkespersonligheter kan fungera på olika sätt samt påverka konsumenters preferenser 

för olika ändamål. Detta antagande är förenligt med den reklam som skapas för olika typer 

av varumärken. Exempelvis önskar Mercedes att uppfattas som glamorösa medan Harley-

Davidson vill utstråla styrka och manlighet. Varumärkespersonlighet är ett sätt för 

företagen att differentiera sig från konkurrenterna, något som är viktigt för framgångsrik 

marknadsföring. (Aaker, 1997, s. 353) Intressant att se är huruvida 

varumärkespersonligheten uppfattas som olika beroende på vilken typ av reklam 

varumärket syns i. Detta väcker frågan om då företag har makten att inverka på 

konsumenters uppfattningar gällande varumärket genom val av reklammetod. Den 

uppfattade varumärkespersonligheten har en påverkan på attityden till varumärket, 

varumärkespreferens och varumärkesnöjdhet (Ivens & Valta, 2012, s. 1084). Det är då 

intressant att se vilka personlighetsdrag som associeras med kreativ traditionell reklam och 

vilka som kopplas till gerillareklam, samt om detta har någon påverkan på reklamens 

effekt. Aaker (1997, s.352), delar upp varumärkespersonligheterna i fem olika grupper där 
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varje grupp innehåller specifika egenskaper som mer ingående beskriver 

varumärkespersonligheten. 

 

 
 

Figur 6: Varumärkespersonlighet (Aaker, 1997, s. 352) 

 

 

Då det som binder båda metoderna samman är kreativitet skulle det utifrån modellen om 

varumärkespersonligheter kunna innebära att kreativ reklam skapar en spännande 

varumärkespersonlighet, då fantasifull var en av egenskaperna som nämns i samband med 

kreativitet. Å andra sidan finns originalitet som egenskap med på listan över en uppriktig  

varumärkespersonlighet. Då metoderna skiljer sig åt i medieval kan det dock vara så att 

metoderna påverkar varumärkesuppfattningen olika, om det har någon påverkan alls. 

Heath & Nairn (2005, s. 278-279) menar exempelvis att det är svårt att differentiera 

varumärket med hjälp av reklam. För att ett företag ska lyckas skapa en specifik bild av ett 

varumärke krävs att många respondenter placerar varumärket inom samma 

personlighetskategori, det vill säga med de karaktärsdrag som utgör personligheten. I en 

studie visades dock att konsumenter uppfattar varumärken väldigt olika. I denna specifika 

studie studerades sju välkända varumärken däribland Adidas och Nike. Dessa varumärken 

skulle värderas utifrån samtliga varumärkespersonligheter förutom den sista, råa 

personligheten. I studien placerade konsumenter samtliga varumärken spritt över alla 

personligheter. Adidas och Nike specifikt var representerade med minst 10 % på de fyra 

personligheter som ingick i studien. Ingen av dessa varumärken kom alltså i närheten av en 

homogen varumärkespersonlighet. (Ivens & Valta, 2012, s. 1083) Detta skapar en viss 

kritisk bild mot teorin, men också en intressant en om vår studie lyckas finna några 

samband. Att en kreativ reklam exponeras på traditionella medieval bör generera andra 

uppfattningar än en kreativ reklam som exponeras otraditionella medieval. 

 

3.8.2 VARUMÄRKESINTRESSE 
 

I syftet att nå kunden lönar det sig mer att lägga tid på kreativ reklam än att förbättra 

funktionaliteten av reklamen. Med detta menar Dahlén et al. (2008, s. 399-400) att en extra 

dos av kreativitet kan sända signaler som förändrar konsumenters uppfattning om 

varumärket. Detta leder till att konsumenters intresse för varumärket ökar. Modig et al. 
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(2014, s. 147) håller inte med utan påstår att kreativ reklam inte genererar mer intresse i 

varumärket än annan reklam. Dahlén et al. (2008, s. 394) menar dock att det inte behöver 

handla om kommunikationen av ett nytt meddelande utan genom kommunikationen av 

samma meddelande men på ett annat sätt. Yang & Smith (2009, s. 936) håller med och är 

övertygad om att mycket kreativ reklam leder till större nyfikenhet för varumärket. Utifrån 

detta kan man ana att kreativitet i reklam har en stor påverkan på om konsumenten blir 

nyfiken på varumärket bakom reklamen. Frågan är om det finns någon skillnad mellan 

metoderna och hur nyfikna konsumenter faktiskt blir. Ökar nyfikenheten med kreativiteten 

eller finns det ingen sådan koppling?  

 

3.8.3 VARUMÄRKESPREFERENS 

 

Enligt Dahlén et al. (2008, s. 394) är det viktigt att mäta reklameffektivitet utifrån 

konsumenters uppfattning och erfarenheter av varumärket snarare än utifrån reklamen i 

sig. Med detta sagt har kreativ reklam en påverkan på varumärkespreferensen. I en studie 

av Hall (2002, refererad i Dahlén et al., 2008, s. 394-395), påvisades kreativ reklam som 

kraftfull marknadsföring, vilket i sin tur påverkar konsumentens uppfattning av varumärket 

och preferenser direkt. Utmaningen för reklamskaparna är att varumärken konstant måste 

utmana sig själva och de förväntningar som finns för att kunderna ska fortsätta eller börja 

gilla dem. Något som är möjligt med kreativ reklam då denna utstrålar att varumärket har 

något intressant att erbjuda, det signalerar ansträngning och självsäkerhet samt visar på 

möjlighet att leverera något annorlunda än konkurrenterna. Kreativ reklam kan alltså vara 

ett sätt att få kunder att gilla reklamen, komma ihåg den och välja det varumärket (Dahlén 

et al., 2008, s. 395). Då konsumenter påverkas av kraftfull marknadsföring innebär detta att 

konsumenten omedelbart kan forma eller avfärda en preferens för varumärket. Vilken av 

metoderna som får konsumenter att föredra ett varumärke framför konkurrenters 

varumärke återstår att se. Gerillamarknadsföring bör kunna påverka i samma utsträckning 

som kreativ traditionell marknadsföring då båda kan tyckas vara kraftfulla sätt för företag 

att marknadsföra sig på. Vidare intressant är att utvärdera om det olika kreativa metoderna 

skapar en positiv eller negativ bild av varumärket. 

 

3.8.4 ATTITYD TILL VARUMÄRKET 

 

Attityden till ett varumärke är en huvudsakligt studerad faktor (Spears & Singh, 2004, s. 

53). Enligt Spears & Singh (2004, s. 55) är attityder ett relativt bestående tillstånd där 

utvärdering av varumärket görs och som dessutom påverkar beteende. Enligt Ivens & Valta 

(2012, s. 1072) skapas och attityder till varumärket grundat på bland annat tidigare 

erfarenhet av varumärket, varumärkesbilden och reklamen. Att varumärket påverkar 

beteende är en av anledningarna till att attityden till varumärket är en viktig faktor för ett 

företag att studera. Då olika typer av reklamer dessutom leder till varierande attityder till 

varumärket, ställs också en större vikt vid reklamen och hur den kan tänkas påverka 

varumärket (Nyilasy & Reid, 2009, s. 86). Tidigare forskning visar att kreativ reklam kan 

ha positiva effekter på konsumenters attityder till varumärket (Smith et al 2007; Sheinin et 

al 2011) och produkter (Reinartz och Saffert, 2013, s. 107). Även Modig et al. (2014, s. 

147) menar i en studie att konsumenter utsatta för kreativ reklam har mer positiva attityder 

till varumärket. Detta är något som Ang & Low (2000, s. 851) motsätter sig då de menar 

att kreativ reklam inte påverkar attityden till varumärket i så stor utsträckning som andra 

effektivitetsmått. 
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Vad gäller gerillareklam och otraditionella kreativa medieval visar en studie positiv effekt 

på attityd till varumärket (Dahlén 2005, s. 96). I tidigare studier har man funnit att kreativa 

medieval leder till högre varumärkesattityd (Dahlén, 2005). Med detta i åtanke kan man 

anta att attityden till varumärket, är olika för olika kreativa reklamer.  

 

3.9 Del 3: INTENTIONER 
 

3.9.1 KÖPINTENTION 

 

Köpintention innebär personliga handlingstendenser som rör varumärket (Spears & Singh, 

2004, s. 56). Intention är enligt Eagly och Chaiken (1993, s. 168) "personens motivation i 

betydelsen av en medveten plan att utöva en ansträngning för att utföra ett beteende". 

Således är en kortfattad definition av köpintention: En individs medvetna plan att utöva en 

ansträngning och köpa ett märke (Spears & Singh, 2004, s. 56). I det massiva mediebruset 

blir det svårare och svårare att vara unik och få kunden att köpa sina produkter (Dahlén et 

al., 2008, s. 394). Detta är en av anledningarna till att köpintention är en viktig faktor att 

studera. Kreativitet i reklam kan vara ett sätt för att trigga framtida konsumtionsbeteende 

(Heiser et al., 2008, s. 75). Detta med bakgrund till att studier styrkt dess relation. Reinartz 

och Saffert (2013, s. 107-108) studerade kreativitetens roll i reklam. 90 konsumenter 

exponerades för 437 TV-reklamkampanjer. Det visade sig att de kampanjer som räknades 

som mer kreativa var mer effektiva än andra när det gäller att påverka köpbeteendet. 

Vidare menar de att genom att känna sina kunder och deras preferenser kan företag världen 

över dramatiskt förbättra sin förmåga att förutsäga effektiviteten i sin kreativa reklam och 

på så sätt göra smartare investeringar. Kover et al. (1995, s. 34) betonar också att 

kreativitet i reklam påverkar köpintentionen positivt. Yang & Smith (2009, s. 940) styrker 

detta påstående och visar med sin studie att kreativ reklam har en positiv påverkan på 

köpintentionen, vilket innebär från kundens sida att man blir uppmärksam, intresserad och 

inspirerad av kreativ reklam vilket i sin tur påverkar köpintentionen I det stora hela 

förmedlar kreativitet effekter på hur konsumenter psykologiskt bearbetar reklam och hur 

det sedan reflekteras på deras beteende (Smith et al., 2007, s. 819). Detta innebär att 

kreativitet påverkar intentioner och då bör kreativ reklam kunna vara ett sätt för företag att 

öka intentionen till att köpa varumärket. 

 

Det finns motsättningar till ovanstående rön. Enligt Ang & Low påverkar dock inte 

kreativitet köpintentionen i så stor grad (2000, s. 851). Förklaringen till detta kan vara det 

medium traditionell reklam exponeras på, och att då öka kreativiteten genom att använda 

sig av ett kreativt medieval kan då även ge starkare effekter. Enligt Reinartz och Saffert 

(2013, s. 112), varierar dock effektiviteten av att addera kreativitet i reklam. I en studie av 

Dahlén et al (2009, s. 159) visades att otraditionella kreativa kampanjer har en positiv 

effekt på köpintentionen. 
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3.9.2 WORD-OF-MOUTH 

 

Även om ökad försäljning och att trigga konsumenters intention till att köpa produkten är 

ett viktigt kommunikationsmål, finns andra viktiga mål. Intentionen till att sprida 

information och prata om den är även det ett viktigt kommunikationsverktyg. (Verlegh & 

Moldovan, 2008, s. 49) Att använda reklam som ett samtalsämne beror på att folk ofta 

reagerar mot reklam med känslor och åsikter. I sociala situationer diskuterar yngre 

åldersgrupper reklam mycket mer än äldre åldersgrupper. (Grusell, 2008, s. 61-62) WOM 

har länge varit en viktig faktor att studera. Ståendes inför en nedåtgående trend för 

konsumenters förtroende gällande traditionell reklam söker företag nya sätt att 

marknadsföra deras produkter på. Av denna anledning har WOM genererat ett stort 

intresse då detta visat sig vara ett kraftfullt kommunikationsverktyg. (Verlegh & 

Moldovan, 2008, s. 49) 

 

Tidigare forskning visar att kreativitet har en positiv inverkan på reklamrelaterade utfallet. 

Exempelvis fann Southgate et al. (2010) att kreativitet på ett positivt sätt påverkar 

sannolikheten för vidarebefordran och att dela virala videos. Yang & Smith (2009, s. 945) 

belyser att kreativa annonser främjar en önskan att vilja se annonsen igen, vilket ger 

ytterligare möjligheter för exponering för en annons budskap. Således ger kreativitet ger en 

positiv påverkan på uppmärksamhet. Enligt Modig et al. (2014 s. 147) visar kreativ 

marknadsföring en positiv effekt på WOM. Det bör dock inte skilja sig åt vad gäller samtal 

om reklamen eller varumärket då de berör samma sak. Dock bör gerillareklam och dess 

överraskande element ute i verkligheten ge människor en större vilja att tala om det då det 

är någonting som de varit med om själva. En studie gjord av Dahlén et al. (2009, s. 159), 

styrker att otraditionell kreativ reklam leder till en positiv effekt på WOM. Med detta i 

åtanke kan man anta att WOM är viktigt, men sker i olika grad för olika kreativ reklam.  
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4 PRAKTISK METOD 
 

I följande kapitel beskriver vi hur den empiriska studien genomförts. Inledningsvis redogör 

vi för den empiriska uppläggningen och forskningsetiska frågor kring datainsamlingen. 

Här redovisas även hur vi bearbetat det insamlade datat samt interna och externa bortfall. 

 

 
 

4.1 EMPIRISKT UPPLÄGG 
 

Som beskrivet har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod för vår studie, detta har 

gjorts med en enkätundersökning. Vid en enkätundersökning samlas data in för 

kartläggning, vilket har utvecklats till den vanligaste metoden vid samhällsforskning 

(Denscombe, 2009, s.25). Den negativa aspekten med en kvantitativ studie, såsom en 

enkätundersökning, är dock att ämnet inte kan behandlas på djupet och därför leder till 

ytlig data (Denscombe, 2009, s.154). Vi såg dock fördelarna med en kvantitativ 

enkätundersökning överväga nackdelarna, då ett stort urval är nödvändigt och då lättast att 

finna med just en enkätundersökning för att få veta skillnader i konsumenters upplevelse 

av två olika reklam metoder. 

 

Vår kvantitativa datainsamling utgjordes av en enkätundersökning på internet. Att använda 

internet som plattform för att samla in information har fördelar som att det exempelvis är 

snabbt och billigt jämfört med om man skulle använt sig av postenkäter och intervjuer. Det 

finns tre olika sätt man kan genomföra en undersökning på Internet: frågeformulär med 

epost, frågeformulär som bifogad fil och webbaserat frågeformulär. (Denscombe, 2009, 

s.27-28) Vi valde att använda oss av ett webbaserat frågeformulär för dess många fördelar 

gällande utformningen av enkäten. Forskaren kan få svar genom kryssrutor eller textrutor 

och svaren kan automatiskt läsas in till kalkylprogram. Forskarna kan även dra nytta av 

vanliga designelement som bilder och färger. (Denscombe, 2009, s.215) Vi utvärderade de 

enkätverktyg som fanns tillgängliga på internet och fann tillslut webbenkäter.com vara det 

mest passande enkätverktyget för vår studie. Ett uppsatt krav vid utvärdering av 

reklamverktyg var möjligheten att kunna använda sig av visuell metod i enkäten, vilket 

innebär att bilder används som referens för att besvara frågor (Ahrne & Svensson, s. 165). 

På webbenkäter.com hade vi just möjligheten att lägga in våra bilder och dessutom designa 

vår egen enkät med obegränsat antal enkäter, frågor, sidor och deltagare. Svarsalternativen 

kunde ta olika form vilket även var nödvändigt för oss då vissa frågor skulle graderas 

medan andra var Ja- och Nejfrågor. Då våra enkäter var designade antog varje enkät en 

internetlänk som vi kunde dela på de webbsidor vi valt ut. Svaren från respondenterna 

kunde sedan direkt läsas av och dessutom exporteras till Excel och SPSS. En annan fördel 

med detta enkätverktyg var att det var gratis. 

 

Det finns dock vissa nackdelar med en webbaserad undersökning. Man saknar möjlighet 

till uppföljningsfrågor och saknar möjlighet till att förtydliga frågorna i efterhand om 

någon skulle vara för komplicerad. Detta kan man dock förebygga genom att använda sig 

av en pilotstudie (Holme & Solvang, 1997, s. 81) Vi lade därför stor vikt vid att 

standardisera våra frågor och före den slutgiltiga enkäten användes genomföra en 

pilotenkät där frivilliga respondenter fick uttrycka sina åsikter och synpunkter gällande 
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enkäten; frågornas syfte och formuleringar. En pilotstudie är bra för att stärka 

trovärdigheten av enkäten (Bryman & Bell, 2005, s.191). En fördel med internet är också 

att respondenterna kan svara på enkäterna när det passar dem, i lugn och ro. En annan 

anledning till att vi valde internet som plattform var för att vissa av våra enkäter skulle 

innehålla reklamfilmer och det då underlättar om respondenterna själva kan klicka in sig på 

länken till youtube-klippet och sedan besvara frågorna än att vi skulle samla alla 

respondenter till en plats och visa denna reklamfilm på en storbildstv. Med detta sagt var 

vår slutsats att det skulle underlätta i tid och kostnad för både oss och våra respondenter att 

ha vår enkätundersökning på internet. 

 

4.2 FÖRARBETE 
 

4.2.1 VAL AV REKLAM 

 

Då syftet med studien är att undersöka konsumenters upplevda värde av kreativ traditionell 

reklam jämfört med gerillareklam var det av vikt att reklambilder från båda 

reklammetoderna fanns representerade i enkäten. Valet stod mellan att ha en enkät med 

flera reklambilder eller två olika enkäter, med en reklambild från vardera metoden. Vi 

stötte på många tveksamheter i tankeprocessen kring vad som skulle kunna påverka 

respondenternas svar och hur det i sin tur skulle påverka hela resultatet vilket kom att 

forma hela den empiriska undersökningens uppläggning. Vi såg en risk med att ställa en 

reklambild mot en annan i samma enkät, då kontrasten negativ-positiv skulle kunna 

påverka uppfattningen om reklambilderna mer än om reklambilderna hade stått var för sig. 

För att eliminera denna risk valde vi därför att inte ha exempel ur de olika metoderna i 

samma enkät, utan istället ha separata enkäter för de olika metoderna där dessa besvaras av 

olika respondenter. Detta medför dock en annan risk, vilket kan vara att fördelningen inom 

urvalen blir olika i exempelvis ålderskategorier. Detta valde vi dock att kontrollera med en 

extern bortfallsanalys vilket vi redovisar längre fram i detta kapitel.  

 

Att välja ut vilka reklambilder som skulle vara referensbilder i våra enkäter var en svår 

uppgift, då reklambilderna skulle påverka utgången av undersökningen och vi inte ville 

färga studien genom valet av reklambilder. Då litteratursökningen av ämnet innebar att 

j m            m                                    m           j   “b  ”      mb      

m   “      ”      mb     . D                                               m m j    . F   

att representera metoden kreativ traditionell reklam valde vi att använda oss av reklam som 

blivit prisbelönt för just sin kreativitet (i främst traditionella medier). Enligt eg., Kover, 

James, and Son- ner (1997, citerat i Dahlén et al., 2008, s.395) är dock en professionell 

jurys beslut att en reklam är kreativ inte en garanti för att den ska vara framgångsrik. Vi 

anser dock att en professionell jury trots allt speglar en mer objektiv bild än om vi själva 

valt ut referensbilder för kreativ traditionell reklam. Vi fann även detta vara ett vanligt sätt 

bland andra forskare inom samma studiekategori (eg. Kover et al., 1995; Smith et al., 

2007) att använda sig av prisbelönta reklamer för att studera kreativitet i reklam. De 

kreativa traditionella reklamerna valdes ut från prisvinnare av CLIO Awards, vilket vi även 

tidigare förklarat är en välkänd internationell utmärkelse för kreativ reklam. 

 

Att välja reklam som skulle representera gerillareklam var inte lika lätt då det inte finns ett 

pris för framgångsrika kampanjer inom denna metod. Hur vi skulle välja ut vår 

gerillareklam på ett objektivt sätt för att inte vinkla utgången av undersökningen kunde 
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kopplas ihop med en annan risk vi såg med våra enkäter, vilket var att använda oss av för 

få reklambilder i studien. Vid en studies utförande är det viktigt att använda sig av en 

representativ mängd av reklam. Det finns många studier som bara är gjorda på tre eller 

färre av respektive kategori, något som är tvetydigt om det kan representera ett 

representativt urval (Sasser & Koslow, 2008, s. 11). Så, istället för att använda en 

reklambild för gerilla och en reklambild för kreativ traditionell reklam som skulle stå för 

studiens all data valde vi att istället ha fem olika reklamannonser för varje metod, och då 

sammanlagt tio olika enkäter för att i så stor mån som möjligt undvika risken att resultatet 

skulle bli vinklat på grund av vårt val av bild och på så vis minska representativiteten. I 

slutändan valdes dock gerillareklam ut från vår egen bedömning av gerillareklamens 

definition, detta för att det inte finns någon vedertagen sådan. Samtliga bilder finns 

representerade i Appendix. 

 

4.2.2 VAL AV VARUMÄRKE 

 

De varumärken som vunnit pris för sina kreativa reklambilder var i stort sett alla välkända 

varumärken. En risk med användandet av reklambilder för kända varumärken var att detta 

kunde leda respondenterna till att svara på frågor om reklamen utifrån sina tidigare 

interaktioner med varumärket. Vi valde att lösa detta problem och samtidigt lösa problemet 

med vilka gerillareklamer som skulle väljas ut. Då det var reklammetodernas effekter i sig 

och inte varumärkets effekter som skulle utvärderas valde vi att använda oss av samma 

varumärken för att jämföra de två reklammetoderna. Sammanlagt valdes fem varumärken 

ut för att platsa på de tio enkäterna. På detta sätt kunde risken elimineras för att det isåfall 

skulle påverka resultatet lika mycket för båda metoderna. De gerillareklamer som kom att 

vara referensbilder i våra enkäter valdes utifrån att varumärket även hade vunnit pris för en 

kreativ reklambild på traditionella medier, då valdes samma varumärke ut för 

gerillareklamerna. För att tydligare kunna visa hur gerillareklam utförs och få individer att 

riktigt förstå en kampanj valde vi även att lägga till youtube-klipp i fyra stycken av 

enkäterna. Detta för att ta kunden ett steg närmare verkligheten, då det finns risk att 

känslan är annorlunda att se en reklam på bild och uppleva den själv. Då vissa 

gerillareklamer valdes ut från filmklipp valde vi att även ha kreativ traditionell reklam som 

filmklipp, med samma varumärken bakom båda reklamerna. 

 

I slutändan valdes fem olika varumärken ut som referensvarumärken i studien: AXE, 

Coca-Cola, Lego, Nike och Ray Ban. Dessa varumärken valdes ut för att vi anser att det är 

neutrala varumärken som varken har extremt positiva eller negativa associationer. Alla 

valda varumärken har dessutom konkurrenter inom deras produktkategori. För samtliga 

varumärken valdes två olika typer av reklam ut, en reklam ut som vunnit pris för sin 

kreativitet på traditionella medier och en som räknades som en gerillareklam. 

Reklambilder valdes ut för AXE, Lego och Ray Ban medan reklamfilmer valdes ut för 

Coca-Cola och Nike. Totalt skapades 10 olika enkäter, 5 stycken som samlade in data om 

gerillareklam och 5 stycken som samlade in data om kreativ traditionell reklam.  
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Tabell 1: Sammanfattning av de använda varumärkena i de 10 olika enkäterna. 

 

4.2.3 ENKÄTENS KONSTRUKTION 

 

En enkät kan konstrueras på många olika sätt. Men ofta framgår att enkätfrågor ska vara 

lättsamma och tydliga så att respondenterna förstår vad man vill ha för svar (Bryman, 

2011, s. 233; Johansson Lindfors, 1993, s.113). Då vi har använt oss av tio olika enkäter i 

vår studie och vårt syfte är att jämföra kreativ traditionell reklam med gerillareklam ansåg 

vi det vara viktigt med standardiserade frågor med fasta svarsalternativ. Frågor som ställs 

med fasta svarsalternativ är helt strukturerade vilken underlättar jämförelse och 

generaliserande (Patel & Davidson, 2011, s. 76). En annan fördel med slutna frågor är dess 

data är lättare att bearbeta i analys (Bryman, 2011, s.345), vilket för oss var viktigt då 

urvalet är stort och vi vill kunna generalisera. Frågorna är sedan konstruerade på två olika 

sätt. Förutom de demografiska frågorna där svaren är indelade i olika kategorier har vi 

använt oss av skalfrågor i vår enkät (svarsskala 1-5 och 1-100) där mittentalet varit 

neutralt. Respondenterna fick skatta i vilken grad de håller en variabel högt eller lågt i 

relation till den specifika reklamen. Resterande frågor var Ja- och Nej-frågor. Samtliga Ja- 

och Nej-                                     m        x                      m       “    

    ”        p                     y       m                    b    m         m       . 

Enligt Johansson Lindfors (1993, s.112) bör frågor som berör samma teman samlas i 

grupper. Vi följde denna rekommendation och delade upp enkäten i fyra delar. Den första 

delen av enkäten var generella frågor om respondentens demografi och attityd till allmän 

reklam i olika medier. Den andra delen inleds med en reklambild eller reklamfilm, 

beroende på vilken enkät som respondenten blivit tilldelad där respondenten sedan ombeds 

svara på resterande frågor med reklamen i åtanke. Den tredje delen var relaterad till frågor 

gällande varumärket. Slutligen var den sista delen kopplad till reklamens påverkan till köp 

och spridning. 

 

Demografisk information 
Enligt Johansson Lindfors (1993, s.112) bör man inleda en enkät mjukt för att sedan gå till 

mer känsliga frågor, enligt en så kallad tratt-teknik. Enkäten inleds därför med fyra 

uppvärmningsfrågor där respondentens demografiska information efterfrågas angående: 

kön, ålder, sysselsättning och utbildning. Samtliga svarsalternativ till den demografiska 

bakgrundsinformation var på en nominalskala, där respondenterna kunde välja att trycka i 

det svarsalternativ som de ansåg sig falla in under. Kön var uppdelade i Kvinna eller Man. 

Ålder var uppdelade i fem stycken åldersgrupper med 15-års intervaller. Detta för att dela 

upp populationen i fem olika generationer och försöka få med samtliga i vårt urval. De 

svarsalternativ respondenterna kunde välja var således: 18 år eller yngre, 18-33 år, 34-49 
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år, 50-65 år eller över 65 år. Sysselsättning var uppdelade fem olika svarsalternativ så 

respondenten kunde välja mellan student, arbetssökande, arbetande, pensionär eller övrig. 

Den sista demografiska frågan gällde respondenternas högsta avslutande eller pågående 

utbildning. De fem svarsalternativ som fanns tillgängliga var: grundskola, gymnasieskola, 

kvalificerad yrkesutbildning, annan eftergymnasial utbildning samt högskoleutbildning. 

Dessa variabler har i studien endast haft syftet att kontrollera och beskriva urvalet. Inga 

statistiska analyser har således involverat demografisk information. 

 

Allmän inställning till reklam 
Innan respondenten kommit fram till den del av enkäten där en specifik reklam ska 

utvärderas ville vi veta deras allmänna inställning till reklam. Vi valde därför att fråga 

respondenterna “Hur upplever du reklam?” och då även göra skillnad på olika medier 

     m      xp        . D        m                        “T -     m”, “     m   

         ”, “     m        ”, “I            m”, “     m   b        ”   m  

“   m        m”.           p                      sa reklammedier på en femgradig 

           ( ) “N      ”      ( ) “P      ”     (3)     “N      ”.  För att sedan få en 

uppfattning om hur respondenterna ser reklam och dess påverkan på konsumenter valde vi 

             p           “Anser du att dina inköp påverkas av.” Där de tre faktorerna som 

                      “     m”, “    m     ”     “      m        ”. D               

         p       m                  ( ) “I        ”      ( ) “My    ”. F           y           

tema har samtliga respondenter slagits ihop oberoende av vilken enkät de tilldelats för att 

kunna mäta medelvärdet av konsumenters uppfattning som en helhet. Dessa variabler om 

generell uppfattning och påverkan har i studien använts som bakgrundskoll och kontroll av 

reklamens status i samhället. 

 

Konsumentens upplevda värde gällande reklamen 
Innan frågorna till temat konsumentens attityd till reklamen ställdes blev respondenterna 

exponerade för ett reklamfoto eller en reklamfilm, beroende på vilken enkät respondenten 

tilldelats. För respondenterna förklarades att resten av enkätens frågor skulle behandla just 

denna reklam och att respondenten när som helst kunde gå tillbaka och titta på reklamen 

igen. För de respondenter som fyllde i en enkät med en gerillareklam fanns även en extra 

mening med ovanför fotot: “Anta att du ser denna reklam i verkligheten och besvara 

sedan frågorna angående reklamen nedan” D     m                      m   p     

enkäter som utvärderade gerillareklam för att gerillareklam normalt har sin publik 

utomhus. Resterande delar av enkäterna var standardiserade för samtliga. Den första frågan 

angående reklamen var: “Hur uppfattar du denna reklam?” D                              9 

  y            p     m    p           b                 ( ) “I    mm            ”      ( ) 

“I    mm       ”,     (3)     “I    mm         ”. I       fråga, gällande alla egenskaper 

fanns även ett sjätte svarsalternativ som var (6) Vet inte. Då kreativitet är ett begrepp som 

tar stor plats i vår studie valde vi att basera många frågor runt detta begrepp och kring de 

egenskaper som tidigare studier hävdar att kreativitet innehar. Dessa sex stycken 

egenskaper som respondenterna skulle värdera sin upplevelse gällande var förutom 

     m    “K          ”           “O           ”, “O         ”, “            ”, 

“R       ”   m  “          ppm     mm ”. D        nskaper ville vi testa dels för att se 

vilken metod som anses mest kreativ men också för att se vilka egenskaper som då utöver 

“K      ”                              . F                                          

konsumenters uppfattning än kreativitet lades även tre stycken andra variabler in som även 

                        ( ) “I    mm            ”      ( ) I    mm       . D        : 

     m    “I    m        ”, “I        b     ”     “Ö           ”. 
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Uppfattad kostnad och tid att producera reklamen var också två faktorer vi fann viktiga för 

denna studie, dels för att gerillareklam ses som en lågkostnads-metod, men också för att 

kreativ traditionell reklam ses vara relaterad till tid och engagemang av företaget bakom 

     m  . D           m              “Hur uppfattar du kostnaden för denna reklam?”     

“Hur uppfattar du ansträngningen bakom denna reklam?” T                      vanligtvis 

brukar innehålla fem eller sju skalsteg valde vi att låta respondenterna värdera tid och 

        p                ( ) “L  ”      ( 00) “H  ”. Genom att endast erbjuda fem eller sju 

valmöjligheter begränsas dessa till punkter där avstånden mellan varje steg bör vara lika 

stort för alla. Detta är omöjligtvis fallet dådet är en subjektiv skillnad på avståndet mellan 

de två första punkterna jämfört med de två sista exempelvis. För att undvika detta har vi 

därför valt att låta respondenter svara på en 100-punkt skala på vissa frågor. Som en 

avslutning på detta tema om reklamuppfattning ville vi fånga respondenternas generella 

uppfattning om reklamen, efter det att de fått bearbeta sina tankar om reklamens olika 

       p               . D                   : “Vad är din allmänna uppfattning om denna 

reklam?”. Även här kunde uppfattningen värderas på en skala från (1) “N      ”      (100) 

“P      ”. Detta tema är det första av tre där respondenterna blir uppdelade i grupper 

beroende på vilken enkät de tilldelats. Den statistiska analys som vi planerat för 

variablerna är oberoende t-test där vi med medelvärdet för grupperna gerillareklam och 

kreativ traditionell reklam kan se skillnader i hur konsumenter upplever metoderna. 

 

Konsumentens upplevda värde gällande varumärket 
Attityd till varumärket var ett annat tema i vår studie. För att se vilken påverkan reklamen 

har på varumärkesuppfattningen valdes egenskaper ut för att sätta denna uppfattning i ord. 

Egenskaperna är tagna från en teori om varumärkespersonlighet, där vi fann det intressant 

att se om respektive metod kan kopplas till olika personligheter. Den frågan som ställdes 

    “Hur uppfattar du detta varumärke?” D          p                       ( ) 

“I    mm            ”      ( ) “I    mm       ”,     (3)     “I    mm         ”. D         

även ett sjätte svarsalternativ som var (6) Vet inte. De egenskaper som respondenterna bad 

utvä          “J       ”, “Ä     ”, “G   j    ”, “O         ”, “R          ”, 

“F           ”, “T             ”, “E        ”, “I          ”, “F  m         ”, “F            ”, 

“C   m   ”, K         ”     “   b   ”. Om      m              pp             p        de 

olika metoderna som markant olika skulle då företag kunna välja metod utifrån hur de vill 

att varumärket ska uppfattas. Denna del skulle vara fokus i våra rekommendationer till 

företag. Andra frågor gällande konsumentens uppfattning om varumärket valdes ut utifrån 

vad tidigare forskning menar kan ha effekt på intentioner och köp. Intresse i varumärket 

var en variabel vi såg intressant och valde därför att f     “Är du nyfiken på detta 

varumärke?”        p                            y         p      m           ( ) “I    

      y     ”      ( ) “My      y     ”. A          b                                      

var hur väl reklamen kan skapa en preferens för varumärket. Vi valde därför att fråga 

   p           “Gillar du detta varumärke mer än konkurrerande varumärken?”     

“Skulle du använda detta varumärke framför konkurrerande varumärken?” D         

frågor var på en nominalskala där respondenten kunde svara “J ”, “N j”       “        ”. 

Temat avslutas liksom det förra temat om en fråga om konsumentens generella 

 pp          “Vad är din generella uppfattning om detta varumärke?”        p         

                   pp         p                ( ) “N      ”      ( 00) “P      ”. D  

statistiska analyser som vi planerar använda till detta tema är liksom förra temat främst 

oberoende t-test för att jämföra medelvärdet mellan kreativ traditionell reklam och 

gerillareklam. 
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Konsumentens intentioner 
Det sista temat i enkäten berörde konsumentens intentioner gällande köp och spridning. 

Det som var intressant att veta var skillnaden mellan attityden innan exponering av 

reklamen och efter, detta för att se om diverse metoder skulle kunna öka relativt minska 

konsumentens intention till köp. Den första frågan berörde alltså tidigare interaktion med 

    m      “Har du köpt detta varumärke förut?”        p                     “J ”, N j” 

      “        ”.   m       j                                 “Efter att ha tagit del av denna 

reklam är du nu mer benägen att köpa detta varumärke framför konkurrerande 

varumärken?” Ä                 p               “J ”, “N j”       “        ”.   m 

                 p     p            p                             “Kommer du att köpa 

varumärket i framtiden?” detta för att få en hint av skillnader mellan framtida 

konsumtionsmönster och tidigare konsumtionsmönster, och då kunna diskutera reklamens 

       p       . Ä                 p               “J ”, “N j”     “        ”. 

 

För att se till effekten på spridning valde vi att separera spridning av reklamen och 

spridning av varumärket. Detta för att separera effekterna beroende på vad i reklamen det 

    m          p            m. R  p                       “J ”, “N j”       “        ” p  

frågor  : “Vill du berätta om denna reklam för andra?”     “Vill du rekommendera denna 

reklam till andra?”. D                                    a se skillnader av WOM-

intentioner till de båda metoderna. För att se hur detta påverkade varumärket bakom 

reklamen tillfrågades respondenterna: Vill du berätta om detta varumärke för andra?” och 

“Vill du rekommendera detta varumärke till andra?” Dessa två frågor kunde också 

b        m   “J ”, “N j”     “        ”.  För att undersöka konsumenters intentioner 

kommer vi att använda oss av korstabeller för att se hur intentionerna skiljer sig åt. Dessa 

intentioner kan dock komma att fördjupas med ytterligare t-test och envägsvariansanalys. 

 

4.2.4 PILOTTEST OCH RELIABILITET  

 

Enligt Denscombe (2009, s.218) finns det vissa riktlinjer för hur man formulerar frågor och 

deras ordalydelse. Det är viktigt att frågorna inte är irriterande eller känsliga att besvara för 

respondenten. Frågorna bör vara lämpade för målgruppen och då är det även viktigt att 

   p                         m       m   m    b  y             m            “        ”      

svar. Det är även viktigt att frågorna rör respondenternas åsikt och inte en annan åsikt 

genom vad respondenten tror. Vi var väldigt mån om dessa riktlinjer och valde därför 

innan enkäten skulle släppas till allmänheten att göra ett pilottest. 15 respondenter fick 

besvara enkäten och ge åsikter om sin syn på enkäten samt hur de tolkade de olika 

frågorna. Detta för att se om det fanns några syftningsfel i enkäten, eller om vissa ord 

kunde tolkas olika. Enligt (Johansson Lindfors, 1993, s.11) är det viktigt med enkla och 

tydliga frågor. Enligt (Denscombe, 2009, s.214) är dessutom instruktioner en viktig del i en 

enkät för att respondenter inte ska missuppfatta eller misstolka. Pilottestet visade att vissa 

ändringar behövde göras för att förtydliga vissa syften. Ett av dessa var att bilden på en 

gerillareklam för respondenten kunde tolkas som en tidningsreklam och inte som att den 

sågs ute i verkliga livet. På grund av detta lade vi till en mening innan respondenten 

exponerades för reklamen vilket var: “Anta att du ser denna reklam i verkligheten och 

besvara sedan fr gorna gällande din syn p  reklamen“ Denna mening förtydligade syftet 

och förde oss vidare till det faktum att respondenterna även bör ges instruktioner om frågor 

skiljer sig åt. 
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Pilottestets data skulle även vara grund till reliabilitetstest och faktoranalys, för att se om 

frågorna mäter vad de vill mäta och om vissa faktorer mäter samma sak. Studiens 

reliabilitet avgör om en studie är tillförlitlig och användbar i praktiken. Reliabilitet innebär 

att två separata studier på samma population med samma syfte och metod skulle ge samma 

resultat. (Svenning, 2003, s. 67) För att kontrollera vår studies reliabilitetbilitet har vi på 

          b    m            m                  C   b   ’  Alpha, vilket bör vara över 0.7 

för att frågorna ska kunna räknas som ett index och vi ska godkänna frågan som 

tillförlitlig. Utifrån en principalkomponentanalys med varimaxrotation undersökte vi sedan 

komponenternas laddningar i indexet och för att se vilka frågor som hade hög korrelation 

med varandra. Vi fann att testet skulle ha högre reliabilitet om vissa frågor uteslöts vilket 

medförde medförde några ändringar i enkäten.  

 

Första delen av enkäten berörde allmänna frågor gällande hur respondenter upplever 

reklam i olika medier. Dessa variabler          C   b   ’  A p   p  0.669, vilket innebär 

att frågan är väldigt nära tillförlitlig men troligtvis saknas någon komponent. En 

faktoranalys hittade två komponenter av våra variabler, där den första komponenten bestod 

av reklam i TV, tidningar, radio och utomhus medan den andra komponenten förklarades 

av reklam i brevlådan och på internet. Vi valde dock att behålla samtliga eftersom inte 

frågorna inte visade någon korrelation mellan varandra. Den andra delen av enkäten 

berörde frågor om hur reklamen uppfattades med ett antal egenskaper som respondenterna 

skulle        . C   b   ’  A p       0.882 vilket betyder att indexet är tillförlitligt. 

Faktorerna sågs i komponentanalysen som tre komponenter med många frågor som 

                       . F       “K      ”                      m   “F          ” (r 

=0.895, p =0.000)     “Ö           ” (r =0.805, p =0.000). Vi valde att ta bort 

“F          ” m   b       “Ö           ”              pp                             

           m         y   ym . “M          ”                      m   b    “         ” 

(r =0.868, p =0.000)     “R       ” (r =0.807, p =0.004), de sistnämnda hade dock inte 

                     m           ,                        b            “M          ”.  I 

frågan om hur konsumenter uppfattar varumärket respondenterna ranka reklamens grad av 

diverse egenskaper. Cronba  ’  A p   p                  0.930 vilket vi finner av väldigt 

hög reliabilitet för ett index vilket kan förklaras av att faktoranalysen fann dess laddningar 

på 4 olika komponenter. I detta index fann vi väldigt många av dessa frågor om egenskaper 

som korrelerade med varandra. “G      ”          korrelation m        ” (r =0.823, p 

=0.000), intelligent (r =0.777, p =0.000) “C   m   ” (r =0.75, p =0.001) och risktagande (r 

=0.738, p =0.00 ). D        “G      ”                                                        

               “G      ”          för komplext att använda i denna studie och valde därför 

       m               . “     ”                     m                      m   m     

              m “O         ” (r =0.826, p =0.000), “R          ” (r =0.825, p =0.000) och 

“C   m   ” (r =0.881, p =0.000). Vi ansåg inte heller att detta ord borde ha någon relation 

m                                      b             . “     ”             m   “K         ” 

(r =0.743, p =0.00 )                   b               “     ”. E             y           

sådana starka korrelationer valde vi att gå igenom teorin om varumärkespersonligheter för 

                                           .                            “G   j    ”   m     

b             “G     ”                  “   b  ”   m     b           p        “     ”. 
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4.3 FORSKNINGSETIK 
 

Forskningsetik behandlar de frågor som rör relationen mellan forskning och etik vilket 

innefattar de etiska krav som finns på forskaren men också de krav som finns på 

forskningens genomförande (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Tidigare har vetenskapsrådet 

haft etiska riktlinjer som följs av forskare, detta har dock uppdaterats och vetenskapsrådet 

    mm          m        m      j   ”G                ”,   m                       

vetenskapsrådet och dess författare Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petterson. 

En av de viktigaste frågorna inom forskningsetik berör de personer som medverkar i 

forskningen och hur man ska skydda dessa från fysiska och psykiska skador genom 

exempelvis kränkning i samband med forskningen. (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16) 

Individskyddet som detta kallas kan i vissa fall för forskare innebära ett etiskt dilemma när 

det ställs mot ett annat viktigt krav i samband med forskningsetik: Forskningskravet. 

Forskningskravet innebär att man ska utföra kvalitativt god forskning då det är viktigt för 

samhället att man hittar förbättringar i exempelvis hälsa och miljö. Frågan blir då om man 

kan acceptera en liten personlig skada mot en vinst för samhället. (Vetenskapsrådet, 2011, 

s.18) Detta är inte ett problem som vi haft i vår undersökning då vi inte undersökt en fråga 

där människor kan skadas för att vi ska få ett svar, vi har dock varit noga med att inget i 

vår undersökning ska kunna misstolkas eller kränka någon.  

 

Forskare har tendens att ge löften som de inte kan hålla, vi har därför valt att se till de 

löften vi faktiskt kan hålla och har med god forskningssed gjort allt för att skydda de som 

medverkat i vår studie. Det vi kan garantera våra respondenter är att deras uppgifter 

omfattats av sekretess. Detta är i enlighet med lagen om sekretess till skydd för enskild 

individ inom forskningen (24 kap.) (Vetenskapsrådet, 2011, s.67). Vi kan även garantera 

respondenterna tystnadsplikt då detta följs av att en handling är sekretessbelagd 

(Vetenskapsrådet, 2011, 68). Utöver detta har vi arbetat noga med anonymisering av de 

uppgifter som inkommit under vår empiriska undersökning vilket tillgodoser kravet på 

skydd om forskardeltagarnas identitet Vetenskapsrådet, 2011, s.46). I vissa studier, liksom 

vår, är de enskildas identitet inte intressant för studien, just därför har vi istället för 

individens personliga uppgifter använt kodnycklar där varje respondent motsvarat ett ID-

nummer. På detta sätt anonymiseras svaren och då det är omöjligt att spåra svaren till 

specifika individer kan vi således garantera våra respondenter anonymitet 

(Vetenskapsrådet, 2011, s.68). Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare ska 

kunna förhindra att obehöriga tar del av de uppgifter som samlats in. Detta för att skydda 

respondenternas integritet (Vetenskapsrådet, 2011, s.67). Detta har vi förhindrat genom att 

lösenordsskydda allt datamaterial så att endast vi uppsatsförfattare har haft tillgång till 

materialet. Via enkätverktyget vi använde till vår undersökning valde vi även att ta bort 

inställningen som sparade IP-adresser så att ingen personlig information sparades ned och 

enskilda personer kunde identifieras. 

 

Ur en etisk och praktisk synvinkel är det viktigt att ge respondenten tydlig 

bakgrundsinformation till enkätens existens (Denscombe, 2009, s. 213). Inledningen kan 

dessutom vara avgörande när det handlar om motivationen hos människor att besvara en 

enkät (Johansson Lindfors, 1993, s.136). Vi har därför följt rekommendationer om vad 

denna bakgrundsinformation bör innehålla och har redovisat detta på enkätens förstasida så 

att respondenter ska vara medvetna om sina rättigheter och sin relation till denna enkät. På 

den inledande sidan har vi därför beskrivit vilka som står bakom enkäten och syftet med 

undersökningen. Från pilottestet fick vi reda på hur lång tid enkäten skulle ta att fylla i. 

Bland våra respondenter tog det allt från fyra till sju minuter och vi valde därför att anta sju 
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minuter som en maxtid för att fylla i enkäten vilket vi var tydlig med på enkätens 

förstasida. Vi beskrev även hur datat skulle användas och försäkrade respondenterna om att 

enkäten är frivillig samt att svaren kommer att behandlas konfidentiellt. För att göra 

respondenterna medvetna om under vilka premisser de deltar i studien klargjorde vi att 

enkäten är frivillig och kan avbrytas när som helst under enkätens gång. Både på den första 

och den sista sidan uttryckte vi vår tacksamhet för att respondenterna valde att vara med i 

undersökningen. Ett bra sätt att motivera människor till att svara på en enkät är en chans på 

en vinst av något slag om man deltar (Johansson Lindfors, 1993, s.113). Vi lottade därför 

ut fem biobiljetter bland de som var med och deltog i vår studie, dels för att motivera dem, 

men också för att uttrycka vår tacksamhet till de deltagande. På sista sidan i enkäten bad vi 

de som ville vara med i lottningen av biobiljetterna att fylla i sin e-postadress. E-

postadresserna dokumenterades men raderades sedan från datat, detta så att de inte kunde 

kopplas till ett specifikt ID-nummer och enkätsvar. Detta försäkrade vi de respondenter 

som ville vara med i utlottningen i samband med att de skulle fylla i sin e-postadress på 

den sista sidan i enkäten. 

 

4.4 DISTRIBUTION AV HUVUDENKÄTER 
 

4.4.1 URVAL 

 

Oavsett vilket ämne man valt att studera bör forskare ta ställning till olika frågor gällande 

forskningens urval. Det är viktigt att fundera över vilka som ska vara en del av urvalet. 

(Sveningson et al., 2003, s. 60) Enkätundersökningar används vanligtvis för att undersöka 

en population. Då man som forskare står inför begränsningar som tid och resurser är det 

dock svårt att involvera hela befolkningen i undersökningen utan man gör då ett urval. 

Beroende på vad man ska studera är det dock vanligt att man specificerar urvalet 

ytterligare, genom avgränsning i respondenternas ålder eller vart de bor. För att kunna dra 

en slutsats gällande en hel population krävs att urvalet är representativt och utgör en 

miniatyrkopia av populationen. (Sveningson et al., 2003, s.74) För att nå representativet i 

en undersökning är det effektivaste sättet att göra ett slumpmässigt urval. På detta sätt har 

alla lika stor chans att få medverka i undersökningen. (Sveningson et al., 2003, s.60) Då 

man använder internet och utvalda hemsidor som undersökningsplattform är det dock svårt 

att nå representativitet. För det första använder inte hela populationen internet, och för det 

andra har alla inte lika stor chans att komma med i urvalet då alla inte har samma tendens 

att besöka samma sorts webbsidor. Då bör forskare fundera över vad personer eller 

webbplatser representerar (Sveningson et al., 2003, s. 60). Istället för att undersökningen 

skulle bli styrd åt något håll beroende på val av specifika webbsidor eller epostlistor valde 

vi att öka representativiteten genom att annonsera för vår enkät på olika typer av forum. Vi 

strävade efter ett kvoturval vilket innebär att man vill uppfylla vissa kvoter av speciella 

kategorier, exempelvis lika många män som kvinnor eller i specifika ålderskategorier 

(Svenning, 2003, s.111). Vår intention var att vårt urval skulle ha en lika stor kvot 

respondenter av varje kön och ålderskategori, men att också sträva efter en spridning bland 

andra demografiska faktorer som sysselsättning och utbildningsgrad i syftet att det bättre 

skulle kunna representera hela populationen. För att få med en bred målgrupp valde vi 

därför medvetet ut specifika internetsidor som representerade olika demografiska faktorer, 

där vi annonserade för vår enkät. De sidor som vi valde att posta de tio olika enkäterna på 

var debatt/diskussionsforum och sociala nätverk så som: alltomtv.se, hus.se, garaget.org, 

hamsterpaj.se, familjeliv.se, brollopstorget.se samt våra egen facebooksida med delningar 
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från vänner och familj. Då vi inte planerat att analysera datat beroende på vilka webbsidor 

de legat ute på valde vi att istället ha en säkerhetsspärr för att minska risken av brus i datat. 

Denna spärr innebar att varje deltagare webbläsarsessions-ID låstes till enkäten så att inte 

deltagare kunde göra enkäten flera gånger. 

 

4.4.2 ACCESS TILL DATA OCH EXTERNT BORTFALL  

 

Access handlar om tillgång till data. Olika forskningsstrategier har olika nytta som 

informationsenheter och påverkar därför även förutsättningar för informationstillträdet. 

(Johansson Lindfors, 1993, s.135) Vid en kvantitativ metod är motivationen att besvara 

enkäter många gånger låg vilket leder till att respondenter antingen avstår från att besvara 

eller besvarar på ett oengagerat sätt (Johansson Lindfors, 1993, s.136). Som tidigare sagt 

kan man öka motivationen hos respondenter genom att erbjuda en chans att vinna något 

(Johansson Lindfors, 1993, s.136) Vårt erbjudande om en chans att vinna biobiljetter kan 

ha varit givande för oss, för trots en skepsis mot hur insamlingen skulle gå har access till 

kvantitativ data varit bra. På den första timmen som enkäterna aktiverades fylldes 50 

enkäter i. Efter två dagar var svaren 200 stycken, vilket var vårt uppsatta mål från första 

början. Vi valde dock att låta enkäterna vara ute en vecka till då vi hade tid tillgodo och 

under den veckan samlades 39 svar till in. Därefter valde vi att avbryta enkätinsamlingen. 

Totalt samlades 239 enkäter in och alla dessa har använts som grund för empiri och analys. 

Bland dessa var 133 stycken av de besvarade enkäterna med gerillareklam medan 106 

stycken besvarade berörde kreativ traditionell reklam. Uppdelningen kunde varit mer jämn 

då vi har 27 fler enkätsvar som behandlar gerillareklam, men i det stora hela är detta nog 

inte något som kommer att påverka studiens resultat nämnvärt då det trots allt är över 100 

besvarade enkäter för respektive metod. 

 

Vår intention var att försöka få med en lika stor kvot ur varje kön och åldersgrupp och 

även få en spridning i sysselsättning och utbildningsnivå. När man samlat in data kan det 

finnas vissa ur populationen som inte kom med i urvalet och således inte har registrerat 

sina svar, detta kallas för externa bortfall. (Svenning, 2003, s.223). En extern 

bortfallsanalys innebär således att man tittar på avvikelser mellan stickprovets egenskaper 

och den totala populationens egenskaper (Johansson Lindfors, 1993, s.94). Risken med 

bortfall är att de som inte svarat kan utgöra en speciell kategori (Svenning, 2003, s.224) 

Vid den externa bortfallsanalysen använde vi oss av Statistiska centralbyråns statistik för 

att se hur väl våra kvoter stämmer överens med resten av befolkningen i Sverige.  Vi kunde 

se att båda könen var väl representerade i vårt urval, med en större del kvinnor (63,2 %) 

mot män (36,8%) vilket i resten av befolkningen utgör 50 % vardera (SCB, 2014). Våra 

valda ålderskategorier består i populationen av respektive ungefär 20 % (31/12-2013). I 

vårt urval fanns det två åldersgrupper som var underrepresenterade vilket var 

ålderskategorierna 50-65 år (5 % av urvalet) och 66 år och äldre (1,3 % av urvalet). Vi tror 

att detta beror på vårt val av metod att ha datainsamling på internet där den äldsta 

åldersgruppen inte är lika representerad på sociala medier som yngre- och 

medelåldersgrupper. För det andra kan webbsidorna vi annonserade enkäten på varit en 

anledning till bortfall då alla grupper inte har samma tendens att besöka samma webbsidor 

(Sveningson et al., 2003, s. 60). Detta kan även vara anledningen till att pensionärer var 

underrepresenterad bland sysselsättning (3,3 % av urvalet), då pensionärer oftast är av en 

äldre ålder. Det fanns dock en till underrepresenterad grupp i sysselsättning vilket var 

arbetssökande (3,3 % av urvalet). Enligt SCB är arbetslösheten i Sverige 8,6 % (Mars, 

2014) vilket kan vara anledningen till att den gruppen var underrepresenterad och då 
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istället kan ses som någorlunda representativ för populationen. Vad gäller utbildningsnivå 

var samtliga grupper representerade i urvalet.  

 

Då syftet med studien är att jämföra gerillareklam med kreativ traditionell reklam har vi 

även tittat på om det fanns några externa bortfall inom grupperna för respektive 

reklammetod. Könen hade en lika stor spridning i grupperna gerillareklam och kreativ 

traditionell reklam med en procentuellt högre andel kvinnor i båda grupperna. Vad gäller 

ålder var samtliga åldersgrupper representerade i båda grupperna men med olika spridning 

inom grupperna. Inom gruppen kreativ traditionell reklam var 2,8 % av urvalet 18 år eller 

yngre medan urvalet för gerillareklam hade 16,7 % i samma ålderskategori. Åldern 50-65 

år representerades i urvalet för gerillareklam av 1,5 % där 9,4 % av urvalet var 50-65 år i 

gruppen kreativ traditionell reklam. Vad gäller den äldsta åldersgruppen var 0,9 % av 

urvalet i kreativ traditionell 66 år eller äldre medan 1,5 % av urvalet i gerillareklam var 66 

år eller äldre. Mellan grupperna finner vi således ingen stor skillnad i den äldsta kategorin. 

Skillnaderna som vi funnit mellan grupperna i de andra ålderskategorierna antar vi bero på 

skillnaderna mellan de webbsidor som enkäterna annonserades på. Vi la stor vikt vid att 

posta båda reklamtyperna på samma sorts sidor för att få en lika jämn spridning i ålder och 

kön. Trots olika spridning är samtliga åldersgrupper representerade, vilket även gäller för 

utbildningsnivåer och sysselsättning. Annat bortfall kan bero på den tid vi avsagt enkäten 

skulle ta att fylla i. Vår uppskattade tid var i överkant, vilket kan ha skrämt vissa 

potentiella respondenter, liksom längden på enkäten då den inte bara var en sida  utan flera. 

 

4.4.3  BEARBETNING AV DATA OCH INTERNT BORTFALL 

 

F             b   b         m         m                              m   “             

            ”,           b       m          m                                      m        

strukturerat eller ostrukturerat material (Svenning, 2003, s.188). Detta gör man för att 

förbereda det empiriska datat för databehandling i en statistisk analysmetod. Vi valde att 

samla in ett strukturerat data med fasta svarsalternativ. Detta underlättade kodningen av 

datat och minskade risken för att koda fel och riskera kodarreliabilitet av datat (Svenning, 

2003, s.189). Då enkäternas standardiserade frågor innehöll svarsalternativ på nominal, 

ordinal och intervallskalor kodade vi om svarskategorier till nominalskalor för att kunna se 

svar utifrån vilken grupp respondenterna tillhörde. Då vi dessutom hade tio olika enkäter 

innehöll vårt kodschema förutom kodning av svaren till frågorna även kodning av de olika 

enkäterna, där kreativ traditionell reklam kodades som 0 och gerillareklam kodades som 1. 

Detta för att kunna jämföra medelvärden och andra värden mellan metoderna för att 

besvara syftet med studien. Därefter kodades respondenternas svar beroende på om 

enkäten innehållit en reklamfilm eller ett reklamfoto och kodade därför kreativ traditionellt 

reklamfoto som 0, kreativ traditionell reklamfilm som 1, gerilla reklamfoto som 2 och 

gerilla reklamfilm som 3. Detta för att kunna gå in i efterhand och analyser tvivelaktigheter 

kring medelvärdet från analysen och då kunna se om värdet kan bero på om respondenten 

sett en reklamfilm eller en reklambild. Denna typ av kodning genomfördes på samtliga 

variabler vi satte upp utöver de frågor vi haft i vår enkät som exempelvis vilket varumärke 

som stod bakom reklamen i enkäten. Detta var inte något vi tänkt gå in på specifikt då vi 

valt ut varumärken med stor noggrannhet för att detta inte skulle kunna vinkla svaren, dock 

valde vi att koda detta för säkerhets skull. Samtliga demografiska variabler kodades om 

beroende på vilken grupp respondenten tillhörde, detta för att kunna se om det fanns 

specifika skillnader beroende på åldersgrupp eller kön. De demografiska frågorna kodades 

även de som ovanstående där första kategorin kodades till 0 och efterföljande till 1 och 
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vidare uppåt. Att se skillnader i demografi var dock endast planerad till redovisningen av 

svarsfrekvensen. De skalfrågor som fanns i enkäten var självkodade via enkätverktyget 

mellan 1- ,                          6       m     m     “        ”. I        y        j     

av medelvärden sorterades dessa data bort ur materialet. Detta för att ofullständigt eller 

obrukbar data bör sorteras bort ut det empiriska materialet. (Johansson Lindfors, 1993, 

s.140) Ja-     N j                    0      ,     b                                 “    

    ”   m        tiv för att besvara frågan, detta kodades som 2 och sågs för oss en 

avvägning mellan ja och nej, där man inte riktigt var övertygad. Detta var för oss viktigt att 

ha kvar då man bör få ställa sig neutral för att inte vinkla resultatet. Vi valde även att koda 

“        ”                             m       m                          . 

 

När kodningen av material är klart sker i regel en ytterligare bortfallsanalys (Johansson 

Lindfors, 1993, s.140). Detta då det kan finnas respondenter som utelämnat svar på vissa 

frågor. Varför detta sker kan bero på att respondenten inte vill uppge svaret, att frågan 

formulerats så att respondenten inte förstod hur den skulle besvaras eller att respondentens 

svar inte fanns med som alternativ om det var fasta svarsalternativ. Detta kallas för internt 

bortfall. (Svenning, 2003, s.223) Vi har valt att titta vidare på variabelbortfall vilket 

innebär om det är någon fråga som besvarats i mindre utsträckning än andra (Johansson 

Lindfors, 1993, s.140). Sammanlagt samlades data från 239 enkäter in. Av dessa besvarade 

samtliga respondenter frågor gällande respondentens demografiska bakgrund. Det var dock 

en respondent som inte ville uppge sin ålder. Samma respondent valde att inte heller svara 

på de generella frågorna om hur den upplever reklam i diverse medium eller om den anser 

att sina inköp påverkas av reklam, varumärken och andra människor. Detta gav vår första 

del av enkäten en svarskvot på 99,6 %. Vår enkät var sedan uppdelad i olika teman på 

olika sidor. Vi fann inga bortfall vid specifika variabler utan såg istället en bortfallstrend 

genom hela enkäten där det vid varje ny sida minskade i antal svar av respondenter. 44 

respondenter valde att hoppa av enkäten vid temat gällande reklamen, vilket gav det första 

temat en svarskvot på: 81,6 %. Vid det andra temat gällande varumärket bakom reklamen 

valde 14 respondenter till att hoppa av vilket gav temat en svarskvot på 75,7 %. Vid det 

sista temat om respondentens intentioner valde dock de respondenter som gått vidare till 

varumärket att också fullfölja enkäten till dess slut, vilket innebär att av de som påbörjade 

enkäten fullföljde 75,7 % av respondenterna enkäten tills dess slut. 

 

Vid vissa enkätfrågor fick respondenterna värdera påståenden på en fem-gradig skala från 

( ) “H           m       ”      ( ) “H      m               ”. Detta för att få en större 

översikt över i vilken grad våra påståenden stämmer. Ja- och Nej-frågor skulle inte ha visat 

dessa nyanser. Vidare har vid frågor om konsumentens uppfattning även ett 6:e alternativ 

funnits som v                    “        ”           p         som inte kan bilda sig en 

uppfattning om frågan. Fastän vi valde att sortera bort detta ur materialet valde vi ändå att 

    y                  . F     b               p           y       “        ”     p         

om varumärkespersonlighet där variablerna jordnära, ärligt, glädjande, originellt, 

risktagande, livfullt, fantasifullt, tillförlitligt, effektivt, intelligent, framgångsrikt, 

förstklassigt, charmigt, kraftfullt och stabilt alla pendlade från 6 st. “        ”  pp      23 

st., där majoriteten av de femton variablerna låg runt 10-     y     “        ”        . 

Efter analys och diskussion med pilotenkätsrespondenterna fann vi att frågan kunde tyckas 

otydlig då man efter exponering inte på rak arm kan avgöra om varumärkets personlighet. 

Det kan också bero på att respondenter redan innan har en förutfattad åsikt om varumärket 

och då inte kan särskilja dessa. Resterande frågor hade dock inte lika många bortfall av 

        “        ”               eller två stycken vid varje fråga, där det oftast var samma 

respondent som sett sig ovetande.  
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För att kunna testa befintlig teori och analysera det data som insamlats i studien har 

statistiska analyser gjorts med hjälp av analysverktyget SPSS statistics 22. Då syftet med 

studien är att undersöka effekter av två olika marknadsföringsmetoder har statistiska 

analyser främst utförts för att identifiera skillnader mellan dessa två. I dessa fall har t-test 

utförts. För att vidare analysera skillnader i t-testens resultat har även envägs 

variansanalyser utförts för att kontrollera specifika skillnader. I dessa fall har 

reklammetoderna delats upp i fler än två grupper, där reklamfilm och reklamfoto även 

separerats inom varje reklammetod för analys. För att identifiera exakt vart dessa 

skillnader befunnit sig har då Scheffés Post-hoc test utförts. Linjära regressionsanalyser 

har utförts i vissa fördjupande fall av frågor för att undersöka ifall vissa av 

reklamvariablerna förklaras av andra variabler. Utöver detta har korstabeller och chi-2 test 

analyserat om det funnits samband mellan frågor. För att säkerställa resultatet av analysen 

har vi i vår granskning använt en 95 %-ig signifikansnivå, samt i få fall en 90 %-ig 

signifikansnivå. Empirin har vi valt att redovisa deskriptivt, i diagram och tabeller. 

 

 
 

Tabell 2: Sammanfattning av hur Likert-skalan avkodats.  
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5 EMPIRI 
 

I följande kapitel redovisar vi de resultat som framkommit från respondenternas svar i den 

kvantitativa enkäten. De demografiska aspekterna presenteras först, följt av resultaten 

gällande effektiviteten i huvudområdena reklam, varumärke och intentioner. 

 

 
 

5.1 DESKRIPTIV ANALYS AV BAKGRUNDSVARIABLER 
 

Som inledning i enkäten behandlades konsumenters demografiska information. Dessa 

bakgrundsvariabler har endast använts i syftet att redogöra för urvalet för att få en 

uppfattning om vilka kvoter vårt urval är representativt för. Varför vi inte valt att analysera 

skillnader mellan de demografiska grupperna i relation till reklamvariabler är av 

anledningen att det inte är relevant för studiens syfte, där konsumenter som en grupp är i 

fokus samt skulle det behövas ett större urval inom varje grupp (exempelvis ålder, 

sysselsättning, utbildningsnivå etc.). Av de 139 enkäter som samlades in behandlade 106 

enkäter kreativ traditionell reklam och 133 enkäter behandlade gerillareklam. 

 

Analysen av bakgrundsvariablerna visar att 63.2 % av respondenterna är kvinnor och 36.8 

% av respondenterna är män. Gällande ålder bland urvalet dominerar ålderskategorin 18-

33 år med 70.7 % av respondenterna, detta följt av 12.1 % som är 34-49 år, 10.5 % som är 

18 eller yngre, 5 % som är 50-65 år samt 1.3 % som är 66 år eller äldre.  

 

Gällande utbildningsnivån bland respondenterna i vår undersökning är högskoleutbildade 

den störst representerade gruppen med 42.3 % av respondenterna, detta följt av 34.3 % 

gymnasieutbildade, 24 % grundskoleutbildade, 17 % med annan eftergymnasial utbildning 

samt 6.3 % med kvalificerad yrkesutbildning.  

 

Dominerande sysselsättning bland respondenterna är arbetande med 50,6 % av 

respondenterna och studenter med 33.1 %, följt av 10.5 % med annan typ av 

sysselsättning, 3.3 % arbetssökande samt 2.5 % pensionärer.  

 

5.2 ALLMÄN INSTÄLLNING TILL REKLAM 
 

Den första delen i vår enkät behandlade konsumenters allmänna inställning till reklam och 

påverkan. Denna del utgör den enda delen i studien där urvalet ses som en enda grupp, 

oavsett om respondenten besvarat resterande frågor om kreativ traditionell reklam eller 

gerillareklam. 

 

5.2.1 INSTÄLLNING TILL OLIKA REKLAMMEDIER 

 

Den första frågan i enkäten handlade om konsumenters allmänna inställning till reklam i 

olika medier. Detta för att se om attityder till reklam skiljer sig åt beroende på vilket 
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medium reklamen exponeras i. Genom ett envägs t-test testade vi om medelvärdet för 

respondenterna som en grupp är signifikant skilda från 5 (vårt högsta värde i vår 

likertskala), vilket i vår enkätundersökning innebär en positiv inställning.  

 

 
Figur 7. Konsumenters allmänna inställning till reklam 

 

Resultatet visar att samtliga reklammedier värderas negativt av konsumenter. Bland dessa 

uppfattas radioreklam som mest negativ (t =-48.098, p =0.000). Vidare uppfattas reklam i 

brevlådan (t =-32.456, p =0.000) och reklam på TV (t =-34.088, p =0.000) på likvärdiga 

negativa premisser. Bland de medium som värderas högre finner vi reklam på internet (t =-

35.074 p =0.000) liksom reklam i tidningar (t =-32.613, p =0.000). Det reklammedium 

som konsumenter värderar närmast en positiv inställning och således innebär en neutral 

inställning är reklam utomhus (t =-29.941 p =0.000). Skillnaden mellan medelvärdena i 

urvalet och en positiv inställning är således signifikant, konsumenter har en negativ 

inställning till reklam.  

 

5.2.2 UPPFATTNING OM PÅVERKAN TILLL KÖP 

 

Den andra frågan i vår enkät gällde i vilken grad konsumenter upplever att deras inköp 

påverkas av reklam, varumärke och andra människor. För att ta reda på det upplevda 

värdet genomfördes ett envägs t-test där vi testade om medelvärdet för respektive faktors 

påverkan är signifikant skilt från 5, som innebär en stor påverkan. 

 

 
Figur 8. Konsumenters uppfattning om påverkan till köp  

 

Resultatet visar att det medelvärde som är mest signifikant skild från att påverka 

köpintentionen positivt är reklam (t =-29.827, p =0.000) vilket dessutom hade negativa 

balansmått, (d.v.s. under 3). Varumärket kan anses påverka köpintentionen mer än reklam 

då dess medelvärde var närmare 5 (vårt högsta värde i vår likertskala) och i positiv 

bemärkelse (t =-23.885, p =0.000). Det som konsumenter anser påverka sina inköp i första 

hand är andra människor (t =-22.772, p =0.000). Detta innebär att konsumenter uppfattar 

att reklam, varumärke och andra människor påverkar köpintentionen olika mycket.  
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5.3 KONSUMENTERS UPPLEVDA VÄRDE AV REKLAMEN 
 

I denna del är gruppen uppdelad i två grupper beroende på om de svarat på en enkät som 

utvärderar en kreativ traditionell reklam eller en gerillareklam, detta för att kunna jämföra 

och se skillnader mellan dessa två metoder. Den första jämförande delen av enkäten 

behandlar konsumenters upplevda värde av reklamen och specifika reklamvariabler. 

Medelvärdet för de två grupperna har analyserats i ett oberoende t-test för att se om det 

finns signifikanta skillnader mellan gerillareklam och kreativ traditionell reklam. 

    

5.3.1 KREATIVITET 

 

Den första variabeln vi ville jämföra mellan grupperna var hur konsumenter upplever 

kreativitet i reklamen.  

 

 

 
Figur 9. Konsumenters upplevda värde av kreativitet 

 

Vi testade därför kreativitet som en beroende variabel i ett oberoende t-test vilket visade 

positiva medelvärden (dvs. över 3) för både kreativ traditionell reklam och gerillareklam. 

Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna ( t =-3.668 p =0.000) där gerillareklam 

värderades med högre värden av kreativitet än kreativ traditionell reklam. För att se om 

dessa medelvärden kunde specificeras ytterligare valde vi att göra en envägs variansanalys 

för att se om upplevd kreativitet som beroende variabel kunde bero på om respondenterna 

sett en reklamfilm eller ett reklamfoto. Respondenterna delades då in i fyra grupper: 

gerillareklam -reklamfoto, gerillareklam -reklamfilm, kreativ traditionell reklam -

reklamfoto och kreativ traditionell reklam -reklamfilm. 

 

 
 

Figur 10. Konsumenters upplevda värde av kreativitet film/foto 
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Analysen visar en signifikant skillnad mellan grupperna (F =5.008, p =0.002) där 

gerillareklam visar högre medelvärden för kreativitet i både reklamfilm och reklamfoto. 

Dessa skillnader följdes upp med Scheffés Post Hoc test för att kunna se exakt vart 

skillnaderna befinner sig. Post Hoc testet kunde endast visa signifikanta skillnader mellan 

kreativ traditionell reklamfoto och gerilla reklamfoto (p =0.015) där gerilla reklamfoto 

visade högre värden av kreativitet. Det fanns även signifikanta skillnader mellan kreativ 

traditionell reklamfoto och gerilla reklamfilm (p =0.017) där även här gerilla reklamfilm 

visade högre värden på kreativitet. Post hoc testet kunde inte finna signifikanta skillnader 

mellan gerilla reklamfoto och gerillareklamfilm (p =0.943), mellan gerilla reklamfoto och 

kreativ traditionell reklamfilm (p =0.751), mellan gerilla reklamfilm och kreativ 

reklamfilm (p =0.559) eller mellan kreativ traditionell reklamfoto och kreativ traditionell 

reklamfilm (p =0.750).  

 

Vi kan då med bakgrund till de statistiska analyserna säga att det finns en skillnad i 

upplevd kreativitet mellan gerillareklam och kreativ traditionell reklam, med tydligare 

skillnader mellan ett kreativ traditionell reklamfoto och gerillareklam (oavsett foto eller 

film).  

 

5.3.2 DIVERGENS OCH RELEVANS 

 

Då tidigare forskning på kreativ reklam påvisar både divergenta och relevanta element 

ville vi testa detta mellan våra två metoder. Vi har därför först frågat respondenterna om de 

uppfattar reklamen som originell och ovanlig. Vi utförde två oberoende t-test, ett för att 

jämföra medelvärdet av originell och ett för att jämföra medelvärdet för ovanlig.  

 

 
Figur 11. Konsumenters upplevda värde av divergens 

 

Vi finner signifikanta skillnader mellan grupperna både när den oberoende variabeln är 

upplevd originalitet (t =-2.648, p =0.009) och när den oberoende variabeln är upplevd 

ovanlighet (t =-4.579, p =0.000). Resultatet visar att medelvärdet för båda elementen är 

högre i gerillareklamen än i den kreativa traditionella reklamen, där medelvärdet för 

kreativ traditionell reklam dessutom visar negativa balansmått för variabeln originalitet 

(dvs. under 3). Det finns alltså en signifikant skillnad i upplevd divergens mellan kreativ 

traditionell reklam och gerillareklam. 

 

För att ta reda på det upplevda värdet av relevans i reklamen har vi i enkäten frågat 

respondenterna om de uppfattar reklamen som värdefull och relevant. Dessa två element 

var den andra delen i teorin om kreativitet i reklam som vi vill jämföra mellan kreativ 

traditionell reklam och gerillareklam. Vi utförde därför ett oberoende t-test för att se om 

det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna 
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Figur 12. Konsumenters upplevda värde av relevans 

 

Vi finner skillnader både i upplevelsen av värdefullhet (t =-2.282, p =0.094) och relevans (t 

=-2.882, p =0.009). Resultatet visar att gerillareklam värderas med högre inslag av 

värdefullhet och relevans än kreativ traditionell reklam. Samtliga medelvärden är dock av 

negativa balansmått för både kreativ traditionell reklam och gerillareklam. Det finns alltså 

en skillnad mellan kreativ traditionell reklam och gerillareklam gällande upplevd relevans.  

 

5.3.3 INFORMATIVITET 

 

De enskilda variablerna vi valt ut för att undersöka mellan gerillareklam och kreativ 

traditionell reklam består av informativitet, intressa                      . F       

analysera den första variabeln informativitet ställdes denna som en beroende variabel i ett 

oberoende t-test.  

 

 
Figur 13. Konsumenters upplevda värde av informativitet 

 

Det visar sig finnas en signifikant skillnad i upplevelsen av informativitet för de olika 

metoderna (t = -1.962 p =0.051). Här på en 90 %-ig signifikansnivå. Resultatet visar att 

medelvärdet för både kreativ traditionell reklam och gerillareklam har negativa balansmått, 

dock värderas gerillareklam som mer informativ än kreativ traditionell reklam.  

 

5.3.4 INTRESSANTHET 

 

D                       b             m      m                 . F           m           

               m       pp                                          m j m     m           

traditionell reklam gjordes ett oberoende t-test där intressanthet testades som en beroende 

variabel. 
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Figur 14. Konsumenters upplevda värde av intressanthet 

 

Det visar sig även här finnas en signifikant skillnad mellan de olika metoderna (t =-1.924 p 

=0.056). Även här på en 90 %-ig signifikansnivå. Resultatet visar att medelvärdet för både 

kreativ traditionell reklam och gerillareklam har negativa balansmått, dock värderas 

gerillareklam som mer intressant än kreativ traditionell reklam.  

           

5.3.5 ÖVERRASKNING  

 

D       j                          b    b              m                    m   . F       

se om det fanns en skillnad mellan upplevelsen av överraskning för gerillareklam jämfört 

med kreativ traditionell reklam gjordes även här ett oberoende t-test fast nu med 

överraskning som beroende variabel.  

 

 
Figur 15. Konsumenters upplevda värde av överraskning 

 

Det visar sig finnas en signifikant skillnad även i upplevelsen av överraskning för de olika 

metoderna (t =-4.339, p =0.000). Resultatet visar att medelvärdet för kreativ traditionell 

reklam har negativa balansmått, medan gerilla uppskattas med positiva balansmått och då 

mer överraskande än kreativ traditionell reklam.  

 

5.3.6 KOSTNAD & ANSTRÄNGNING 

 

D     j m        m       p        m                   m                             pp     

kostnad och ansträngning. 

 

 
Figur 16. Konsumenters upplevda värde av kostnad och ansträngning 
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Ett oberoende t-test visade att det finns signifikant skillnader när upplevd kostnad sattes 

som beroende variabel  (t =2.259 p =0.025) men ingen signifikant skillnad kunde finnas 

när upplevd ansträngning sattes som beroende variabel (t =0.639, p =0.523). För att 

kontrolltesta dessa värden valde vi att se om detta resultat kunde bero på skillnader mellan 

enkäterna. Vi valde därför att göra en envägs variansanalys och dela upp grupperna i 

kreativ traditionell reklam -foto, kreativ traditionell reklam -film, gerilla reklam -foto och 

gerilla reklam -film. Detta för att se om det finns skillnader mellan metoderna beroende på 

om man värderat en reklamfilm eller ett reklamfoto.  

 

Figur 17. Konsumenters upplevda värde av kostnad och ansträngning film/foto 

 

Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan metoderna om man separerar 

reklamfoto och reklamfilm. Kreativ traditionell reklam och gerillareklam upplevs skilda 

både i uppfattad kostnad för reklamen (F =4.411, p =0.005) och uppfattad ansträngning 

bakom reklamen (F =3.578, p =0.015). Vi följde upp med Scheffés Post Hoc test för att se 

var de specifika skillnaderna befinner sig. För kostnaden bakom reklamen visade den 

kreativa traditionella reklamfilmen en signifikant skillnad från alla de andra grupperna, 

med högre värden än gerilla reklamfilm (p =0.021), gerilla reklamfoto (p =0.007) och det 

kreativa traditionella reklamfotot (p =0.050). Vad gäller upplevd ansträngning bakom 

reklamen fann vi kreativ traditionell reklamfilm med högre värden och signifikant skild 

från gerilla reklamfoto (p =0.033), reklamfilm och kreativ traditionell reklamfilm (p 

=0.038).  

 

Jämför man dessa medelvärden kan man se att en kreativ traditionell reklam uppfattas mer 

kostsam och med högre ansträngning än gerillareklam, fastän skillnaderna mellan 

metoderna uppfattas störst när man ser till den kreativa traditionella reklamfilmen. 

  

5.3.7 ATTITYD TILL REKLAMEN 

 

Den sista variabeln inom temat reklamuppfattning behandlar skillnaden mellan 

reklamattityderna.  
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Figur 18. Konsumenters attityd till reklamen 

 

F           m                          m           y                   m j m     m           

traditionell reklam gjordes även här ett oberoende t-test. Våra respondenter visade en mer 

positiv attityd till gerillareklam än till kreativ traditionell reklam. Det oberoende t-testet 

kunde dock inte finna denna skillnad signifikant (t =-1.621, p =0.107).  

 

5.3.8 RELATIONER MELLAN REKLAMVARIABLERNA 

 

Förklaring av reklamattityden 

Då reklamattityderna till respektive reklammetod inte var signifikant skilda har vi valt att 

gå vidare med den generella reklamattityden för båda urvalen som ett urval. Konsumenters 

attityd till reklamen var neutral (m =49.57, p =0.000). En multipel regressionsanalys 

användes därefter för att undersöka vilken betydelse de enskilda variablerna har för att 

förklara konsumenters attityd till reklamen. Med attityd till reklamen som beroende 

variabel valde vi att använda oss av kreativitet, divergens, relevans, informativitet, 

intressanthet, överraskning, kostnad och ansträngning som oberoende variabler i ett försök 

att förklara variansen. Derminationskoefficienten (R
2 =0.656) visar att 65,6 % av 

variationen i attityd till reklam kan förklaras av vår modell. Attityd till reklamen 

påverkades av variablerna upplevd kreativitet (b =6.704, p =0.000), värdefullhet (b =5.781, 

p =0.003) och intressanthet (b =5.206, p =0.005) vilket innebär att det är dessa tre variabler 

som påverkar vilken attityd konsumenter formar till en reklam. Av de tre variablerna som 

hade en signifikant påverkan på reklamattityden var det kreativitet som hade den högsta B-

koefficienten, vilket innebär att när attityden till reklamen ökar en skalenhet, har upplevd 

kreativitet ökat i högre grad än värdefullhet och intressanthet.  

 

Förklaring av kreativitet 
För att fortsätta analysera samband valde vi att gå vidare med kreativitet som en beroende 

variabel. I en multipel regressionsanalys ville vi se hur mycket denna förklaras av 

divergens och relevans, vi valde dock att använda informativitet, intresserbarhet, 

överraskning, kostnad och ansträngning som kontrollvariabler för att se om även dessa 

påverkar upplevd kreativitet. Analysen visade att kreativitet till viss del kunde förklaras av 

vår modell (R
2 

=0.586) då 58,6% av variansen i kreativitet förklaras av vår modell. De 

signifikanta förklaringsvariablerna var originalitet (b =0.309, p =0.000), ovanlig (b =0.168, 

p =0.042), intressant (b =0.173, p =0.031 och upplevd ansträngning (b =0.009, p =0.004). 

Av detta kan man se att då upplevd ansträngning värderades med 100 skalenheter medan 

de andra variablerna värderades med endast 5 enheter skulle upplevd ansträngnings 

påverkan på kreativitet vid samma skaleneheter vara betakoefficientvärde 0.18. Detta 

innebär att kreativitet mest förklaras av andelen upplevd originalitet. För att sedan 

påverkas av ovanlighet, intressanthet och upplevd ansträngning. 
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Nä vi delade upp respondenterna i två grupper kunde vi i ytterligare en regressionsanalys 

vidare se hur kreativitet förklaras i en gerillareklam jämfört med en kreativ traditionell 

reklam. Resultatet visade att 52, 4% av upplevd kreativitet i gerillareklam förklaras av våra 

variabler (R
2 

=0.524). Av dessa fann vi de signifikanta förklaringsvariablerna vara 

originalitet (b =0.234, p =0.007), överraskande (b =0.203, p =0.039) och upplevd 

ansträngning (b =0.008, p =0.052). Med en omvandlad skalenhet på upplevda ansträngning 

blir dess betakoefficientvärde 0.16. Detta innebär att kreativiteten i gerillareklam förklaras 

till största del av dess inslag av originalitet och tätt därefter överraskande element. Där 

upplevd ansträngning påverkar men inte till lika stor grad som de andra variablerna. Då vi 

istället gjorde en regressionsanalys med respondenterna som sett en kreativ traditionell 

reklam fann vi andra värden. Kreativiteten förklarades till större del av våra variabler i en 

kreativ traditionell reklam, där 65,5% av kreativitet kan förklaras av våra variabler (R
2 

=0.655). De signifikanta förklaringsvariablerna var här originalitet (b =0.466, p =0.000), 

ovanlighet (b =0.237, p =0.059) och intressanthet (b =0.281, p =0.025). Vi finner här att 

originalitet förklarar mest av upplevd kreativitet i en kreativ traditionell reklam, där den 

påverkar nästan lika mycket som ovanlighet och intressanthet tillsammans. Vi finner alltså 

en skillnad mellan vad som påverkar upplevd kreativitet i gerillareklam jämfört med vad 

som påverkar upplevd kreativitet i en kreativ traditionell reklam.  

 

 

5.4 KONSUMENTERS UPPLEVDA VÄRDE AV VARUMÄRKET 
 

Den andra delen i vår enkät handlade om varumärket bakom reklamen. Detta för att se hur 

varumärket uppfattas beroende på om de gör en kreativ traditionell reklam eller en 

gerillareklam. 

 

5.4.1 VARUMÄRKESPERSONLIGHET 

  

För att ta reda på hur konsumenter uppfattar varumärket bakom reklamen har vi i första 

frågan gällande varumärket behandlat konsumenters  pp                   p       

    m     p           .  F           m                                    m       pp       

beroende på om företaget gör en gerillareklam jämfört med kreativ traditionell reklam 

gjordes ett oberoende t-test, som jämförde de båda reklamtyperna.   
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Figur 19. Konsumenters uppfattning av varumärkespersonligheter 

 

Det visade sig inte finnas någon signifikant skillnad mellan metoderna angående om 

varumärkets personlighet uppfattades vara jordnära (t =0.244, p =0.808), ärligt (t =0.417 p 

=0.677), glädjande (t =-0.893, p =0.373, originellt (t =-1.151, p =0.251), livfullt (t =-1.459, 

p =0.147), tillförlitligt (t = 0.577, p =0.565), effektivt (t = -1.178, p =0.240), intelligent (t = 

-1.472, p =0.142), framgångsrikt (t =0.097, p =0.923), förstklassigt (t = 0.223, p =0.824), 

charmigt (t = -0.966, p =0.335), kraftfullt (t =-0.268, p =0.789) eller stabilt (t =0.080 p 

=0.936). På en 90 %-ig signifikansnivå kunde vi dock se skillnader mellan uppfattad 

risktagande personlighet mellan gerillareklam (m =2.58) och kreativ traditionell reklam (m 

=2.21) där gerillareklam ansågs ge varumärket en mer risktagande personlighet än kreativ 

traditionell reklam ( t =-1.934, p =0.055). Även uppfattad fantasifullhet hade signifikanta 

skillnader mellan metoderna (t =-1.804,  p =0.073) där gerillareklam uppfattades mer 

fantasifull (m =3.43) än kreativ traditionell reklam ( m =3.04). 

 

5.4.2 VARUMÄRKESINTRESSE 

I                          b                 m                             m      

     mm                                   m             . F           m                 

signifikanta skillnad mellan gerillareklam jämfört med kreativ traditionell reklam gjordes 

ett oberoende t-test.  

 

 
 

Figur 20. Konsumenters varumärkesintresse 
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Det visade sig inte finnas någon signifikant skillnad gällande nyfikenhet (t =-0.837 p 

=0.404) mellan de två metoderna.  

 

5.4.3 VARUMÄRKESPREFERENS 

Skillnad i varumärkespreferens utgjorde nästa variabel. För att ta reda på om reklamen 

skapar en varumärkespreferens har vi i enkäten frågat respondenterna om de gillar 

varumärket framför andra varumärket och om de skulle använda varumärket framför andra 

v   m     . F           m                          m         pp                   

korstabell se hur detta skiljer sig åt mellan gerillareklam och kreativ traditionell reklam.  

 

 
 

Figur 21. Konsumenters varumärkespreferens:Omtyckande 

 

Resultatet visar att 44.3 % av de som sett en kreativ traditionell reklamkampanj tycker om 

det varumärket mer än andra varumärken, varav de som sett en gerillakampanj var det 

endast 30.4 % som tyckte om varumärket bakom reklamen mer än andra varumärken. Det 

var dessutom en andel på 41.2 % som inte tyckte om varumärket bakom gerillareklamen, 

vilket innebär att den andelen var större än den andel som faktiskt tyckte om varumärket. 

De resterande 28.4 % som sett en gerillareklam visste inte om de tyckte om varumärket 

framför andra varumärken eller inte. Pearsons chi-2 test visade att dessa skillnader var 

signifikanta på en 90 %-ig signifikansnivå (r
2
 = 5.814, p =0.055). 
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Figur 22. Konsumenters varumärkespreferens: Användande 

 

I frågan om användbarhet visade även här kreativ traditionell reklam högre siffror där 40.5 

% mot 34.3 % svarade att de skulle använda varumärket före andra varumärken. Bland de 

som sett en kreativ traditionell reklam var det en lika stor andel som svarade att de skulle 

använda varumärket som den andel som inte skulle använda varumärket framför andra. En 

tredjedel av de som sett en gerillareklam visste inte om de skulle använda varumärket 

framför andra, detta resulterade i att det var en större andel som skulle använda varumärket 

än den andel som absolut inte skulle använda varumärket.  Pearsons chi-2 test visade att 

dessa skillnader var signifikanta på en 90 %-ig signifikansnivå (r
2
 = 5.297, p =0.071). 

Sammanfattningsvis ger kreativ traditionell reklam en större varumärkespreferens än 

gerillareklam, i både frågan om omtyckbarhet och frågan om användande. 

 

5.4.4 ATTITYD TILL VARUMÄRKET 

        

Den sista variabeln inom temat varumärke och behandlar således konsumenters skillnad i 

attityd till varumärket bakom de båda reklammetoderna.  

 

 

 
Figur 23. Konsumenters attityd till varumärket 

 

Resultaten visar att respondenterna har en positiv attityd till varumärket bakom båda 

reklamtyperna, men mellan dem visades en mer positiv attityd till varumärket bakom en 

kreativ traditionell reklam än varumärket bakom                m. F           m       

skillnad var signifikant mellan grupperna gjordes ett oberoende t-test. Det visade sig inte 

finnas en signifikant skillnad gällande om attityden till varumärket (t =0.353, p =0.725).  
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5.5 KONSUMENTERS INTENTIONER 
 

För att se om det fanns skillnader mellan kreativ traditionell reklam och gerillareklam 

gällande intentioner har vi tagit reda på respondentens tidigare köpbeteende, framtida 

köpbeteende och sin intention att sprida varumärket och reklamen vidare. Detta tema 

gällande konsumenters intentioner är det sista temat vi behandlat i vår enkät. 

 

5.5.1 KÖPINTENTION 

 

För att ta reda på om reklamen genererar en köpintention har vi i enkäten frågat 

respondenterna om deras tidigare köpbeteende hos varumärket, deras framtida tro om köp 

av varumärke och om reklamen de sett hade en positiv eller negativ effekt på detta. I en 

korstabell kunde vi se att kreativ traditionell reklam har en högre andel som är benägen att 

köpa varumärket efter att de sett reklamen, än vad respondenterna kände efter att de sett en 

gerillareklam. Av respondenterna som sett en kreativ traditionell reklam var 22.8 % mer 

benägen att köpa varumärket, medan endast 10.8 % av de som sett en gerillareklam var 

mer benägen att köpa varumärket efter de sett reklamen. 

 

 
Figur 24: Konsumenters köpintention 

 

F           m                                    j      P           -2 test vilket visade att 

skillnaderna var signifikanta på en 90 %ig signifikansnivå (r
2
 = 4.839 p =0.089). 

 

För att titta närmare på köpintentionen valde vi att testa benägenheten till köp mot 

respondentens tidigare köpbeteende i en bivariat korstabell. 
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Tabell 3: Köpintention baserad på tidigare köpbeteende 

 

Intressant att se bland dessa variabler var hur benägenheten att köpa varumärket skiljde sig 

åt beroende på respondenternas tidigare interaktioner med varumärket. Resultatet visar att 

av de respondenter som köpt varumärket tidigare var 28.8 % av de som sett en kreativ 

traditionell reklam mer benägna att köpa varumärket efter de sett reklamen. Av de som sett 

en gerillareklam var motsvarande siffra 14.3 %. Av de som inte köpt varumärket förut var 

12.0 % av respondenterna mer benägen att köpa varumärket efter de sett reklamen. Av de 

som sett gerillareklamen var endast 5.6 % av respondenterna mer benägna att köpa 

varumärket än tidigare. Ett chi-2 test visade att de skillnader som fanns i tendens till köp 

beroende på tidigare köpbeteende inte var signifikanta varken för de som köpt varumärket 

förut (r
2
 = 4.053, p =0.132), de som inte köpt varumärket förut (r

2
 = 0.827, p =0.661) eller 

de som inte visste om de köpt varumärket förut (r
2
 = 0.139, p =0.709) vilket innebär att vi 

inte med säkerhet kan säga att det finns skillnader mellan grupperna. 

 

 
Tabell 4: Framtida köpbeteende baserad på tidigare köpbeteende 

 

Då en benägenhet att köpa inte är samma sak som att faktiskt köpa valde vi att testa 

tidigare köpbeteende mot tron på framtida köp i en korstabell. Resultatet visar en fördel för 

kreativ traditionell reklam. Av de respondenter som köpt varumärket tidigare och sett en 

kreativ traditionell reklam kommer 73.1 % att köpa varumärket i framtiden. Av de som 

köpt varumärket förut och sett en gerillareklam kommer endast 66.7 % av köpa varumärket 

i framtiden. Vad gäller de som inte köpt varumärket tidigare menar 4 % av de som sett en 

kreativ traditionell reklam att de skulle köpa varumärket i framtiden, medan 8.3% av de 

som sett en gerillareklam skulle köpa varumärket i framtiden. Av de som sett 
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gerillareklamen och inte köpt varumärket förut fanns en ovisshet hos över hälften av 

respondenterna (58.3 %) om de skulle köpa varumärket i framtiden eller inte. Bland våra 

respondenter tyder det på att en kreativ traditionell reklam påverkar köpintentionen i större 

utsträckning än gerillareklam. Pearsons chi-2 test visade att de skillnader som fanns i 

tendens till köp beroende på tidigare köpbeteende inte var signifikanta varken för de som 

köpt varumärket förut (r
2
 = 0.869, p =0.648), de som inte köpt varumärket förut (r

2
 = 

4.289, p =0.117) eller de som inte visste om de köpt varumärket förut (r
2
 = 0.139, p 

=0.709). 

 

5.5.2 WORD-OF-MOUTH –REKLAMEN 

 

För att ta reda på det upplevda värdet av WOM- intentioner har vi i enkäten frågat 

respondenterna om de vill berätta om eller rekommendera reklamen till andra. I en 

korstabell kunde vi se dessa värden mot de båda metoderna kreativ traditionell reklam och 

gerillareklam.  

 

 

 
Figur 25: Konsumenters intention till WOM -berätta om reklamen 

 

Andelen som vill berätta om gerillareklamen är fler än de som sett en kreativ traditionell 

reklam. Nästan en tredjedel (29.4 %) av de som sett en gerillareklam ville berätta om den 

för andra medan motsvarande siffra bland de som sett en kreativ traditionell reklam var 

16.5 %. Överlag var andelen som inte ville berätta om reklamen störst för båda metoderna. 

Pearsons chi-2 test visade att dessa skillnader var signifikanta (r
2
 = 7.235, p =0.027). 

 

 



 
 

68 
 

 
Figur 26: Konsumenters intention till WOM -rekommendera reklamen 

 

Vad gällde rekommendationer är det endast 6.3 % som vill     mm                    

                   m             , m     2 .6           m                  m         

    mm                     . F           m                                    j      

ytterligare ett chi2 test. Det visade sig finnas en signifikant skillnad mellan grupperna (r
2
 = 

9.524 p =0.009).  

 

5.5.3 WORD-OF-MOUTH –VARUMÄRKET 

 

För att ta reda på det upplevda värdet av intentioner till WOM gällande varumärket bakom 

reklamen har vi i enkäten frågat respondenterna om de vill berätta om eller rekommendera 

varumärket till andra. Dessa två variabler sattes mot kreativ traditionell reklam och 

gerillareklam i en korstabell. 

 

 

 
Figur 27: Konsumenters intention till WOM -berätta om varumärket 

 

Resultatet visar att det är fler som vill berätta om varumärket i kreativ traditionell reklam 

än det är bland de som sett en gerillareklam. Skillnaden mellan dessa två är dock inte så 
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stor. 25.3 % av de som sett en kreativ traditionell reklam vill berätta om den för andra 

medan motsvarande siffra bland de som sett en gerillareklam är 22.5 %. Pearsons chi-2 test 

visade dock att dessa värden inte var signifikanta (r
2
 = 0.595, p =0.743) och vi kan därför 

inte med säkerhet säga att dessa skillnader stämmer. 

 

 
Figur 28: Konsumenters intention till WOM -rekommendera varumärket 

 

Vad gäller rekommendationer är det ungefär en tredjedel av varje grupp som vill 

rekommendera varumärket, där 35.4 % av de som sett en kreativ traditionell reklam vill 

rekommendera varumärket och 34.3 % av de som sett gerillareklamen vill rekommendera 

varumärket. Pearsons chi-2 test visade att inte heller dessa skillnader var signifikanta (r
2
 = 

0.420, p =0.811). Då varken skillnader i att berätta om varumärket och att rekommendera 

varumärket var signifikant kan vi inte säga att det finns någon skillnad mellan kreativ 

traditionell reklam och gerillareklam gällande WOM-intentioner till varumärket bakom 

reklamen.  
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6 ANALYS 
 

I följande kapitel analyserar vi utifrån den teoretiska referensramen de resultat som 

framkommit vid från empirin. Fokus kommer att ligga p   studiens tre delar: reklamen, 

varumärket och intentioner för att slutligen avslutas med att analysera effektiviteten av de 

kreativa metoderna.  

  

  

6.1 BAKGRUNDSVARIABLER 
 

Med utgångspunkt för studien skulle respondenterna representera konsumenter i stort. Det 

hade därför varit mer fördelaktigt om åldersfördelningen varit mer jämn och till större grad 

kunnat vara mer representativ för den stora populationen och dennas verkliga fördelning i 

ålder. Åldersgruppen 18-33 utgör 70,7 % av vårt urval och har då haft en större påverkan 

på det värde vi redovisat i empirin jämfört med åldersgruppen 66 år eller äldre som endast 

utgör 1,3 % av urvalet och resultatet. Detta kan utgöra en snedvriden fördelning för våra 

resultat då vi talar om konsumenten i stort, då resultatet hade kunnat vara annorlunda vid 

annan åldersfördelning. Alla åldersgrupper har dock varit representerade vid urvalet och vi 

har därför inte valt att plocka bort någon underrepresenterad grupp. Detta då vi analyserar 

resultaten utifrån alla respondenter som två stora grupper (gerillareklam respondenterna 

jämfört med kreativa traditionella reklam respondenterna) och inte utifrån specifika 

åldersgrupper. Det totala urvalet på 239 respondenter har legat till grund för våra analyser 

vilket kunnat ge en representativ mängd svar för de båda metoderna. För att dra vidare 

jämförelse mellan de olika grupperna (sett till demografiska uppdelningar) skulle ett större 

urval behövts, detta för att få signifikanta värden som därefter kan användas för att dra 

slutsatser beroende på olika demografiska grupper.  

    

6.2 ALLMÄN INSTÄLLNING TILL REKLAM 

 

Den första delen i vår enkät gällde allmän inställning till reklam och upplevd 

bakomliggande påverkan på konsumenters köp. Resultatet visar att samtliga reklammedier 

uppfattas som negativa, vilket är i linje med det Grusell (2008, s. 55) menar att svenskar 

visar en mer negativ inställning till reklam. Av dessa medier var utomhusreklam det 

medium som uppfattades minst negativ i vår studie. Grusell (2008, s. 122) menar att 

utomhusreklam tillsammans med bioreklam och morgonpress är de medium som svenskar 

gillar mest. Det som uppfattades mest negativt i vår studie var radioreklam, tätt följt av 

TV-reklam och reklam i brevlådan. Dettas stöds av Grusells (2008, s. 101) resonemang 

gällande att konsumenter föredrar reklam som de själva valt. Att TV-reklam ses som 

negativ kan bero på att konsumenter uppfattar denna som påtvingad medan exempelvis 

bioreklam och utomhusreklam är något som konsumenter uppfattar att de valt själva och 

därför accepterar i större grad. 

 

Då reklam är menad att påverka en publik (Grusell, 2008, s. 22) är det därför intressant att 

förstå hur konsumenter uppfattar vad som påverkar dem. I vår studie har vi därför 

undersökt vad konsumenter uppfattar påverkar sina inköp. Resultatet visar att konsumenter 
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uppfattar sig mest påverkas av andra människor, tätt följt av varumärken, där reklam 

värderades som den källa som påverkar minst.  Att konsumenter anser att de påverkas mer 

av andra människor än av reklam kan vi relatera till det vi tidigare påpekat om 

konsumenters preferenser för självvald reklam då detta kan innebära att konsumenter 

själva väljer vilka källor de tillåter sig påverkas av. Det är då inte konstigt att denna källa 

uppskattas påverka mest då det ofta är självvalt att lyssna på andra människor och deras 

uppmaningar. Reklamen i sig uppfattades inte vara en stor påverkan till köp, då det 

dessutom hade negativa balansmått. Varför reklam inte uppfattas vara en stor påverkan till 

inköp är enligt Grusell (2008, s. 69) för att människor har svårt att uppskatta hur mycket de 

faktiskt påverkas av reklam. Människor tror ofta att andra påverkas i större grad medan en 

själv är överlägsen reklam. Detta innebär att många inte vill erkänna sig påverkas av 

reklam då det ses som något negativt att inte kunna stå över reklamens tappra försök att 

påverka. Enligt Grusell (2008 s. 101) påverkas människor dock mer än man tror. Detta 

innebär att det kan finnas ett gap mellan uppskattad påverkan och faktisk påverkan vilket 

är något vi inte kan verifiera i denna studie.  

 

6.3 REKLAMUPPFATTNING 
 

Jämförelsen mellan kreativ traditionell reklam och gerillareklam inleddes med temat: 

reklamuppfattning. Inom detta tema utvärderades konsumenters uppfattning om reklamen 

och dess egenskaper.  

 

Då kreativitet är något vi finner centralt i både gerillareklam och kreativ traditionell reklam 

samt är något som enligt Smith et al. (2007, s. 819) identifierats som en framgångsrik 

strategi för att fånga konsumenters intresse till reklam ville vi jämföra detta mellan de båda 

metoderna. Gerillareklam uppskattades vara mer kreativ än kreativ traditionell reklam, 

med en tydlig skillnad i värden. Varför gerillareklam upplevs som mer kreativ kan bero på 

det Dahlén (2005, s. 96) poängterar med gerillareklam att dess användning av kreativa 

medieval själv ger ett budskap. När vi vidare separerade gerillareklam och kreativ 

traditionell reklam beroende på reklamfoto och reklamfilm kunde vi vidare styrka 

betydelsen av vilket medium en reklam exponeras i. De specifika skillnaderna vi fann var 

att både gerilla reklamfotot och gerilla reklamfilmen värderades mer kreativ än de kreativa 

traditionella reklamfotona. Vi tolkar detta som att gerillareklam för konsumenter uppfattas 

som en extra växel och med en extra dos av kreativitet, där kreativ traditionell reklam 

endast kan värderas till en viss nivå då det begränsas av sitt traditionella medium. Trots att 

en reklam uppfattas som mer kreativ behöver det inte betyda att reklamen är effektiv 

(Sasser & Koslow (2008, s. 10). Det styrker bara det vi tidigare påpekat att kreativitet i 

reklam uppfattas subjektivt (Smith et al., 2007, s. 820), vilket innebär att konsumenters 

uppfattning om kreativitet inte behöver vara densamma som vilken reklam marknadsförare 

uppfattar vara kreativ. Det ska även kommas ihåg att samtliga kampanjer vi använt som 

referens för kreativ traditionell reklam har fått priser för just dess kreativitet och trots detta 

uppskattade konsumenter gerillareklam som mer kreativ. 

 

Som innehåll i kreativ reklam menar Nyilasy & Reid (2009, s. 88) främst element som 

bryter reglerna. Enligt Smith & Yang (2004, s. 41) handlar det om ovanliga element men 

som reklam ändå är meningsfulla för konsumenten. Kreativitet i reklam består alltså enligt 

forskningen av divergens och relevans (Smith et al., 2007, s. 819). Vi valde därför att 

jämföra närvaron av dessa element i kreativ traditionell reklam och gerillareklam, dels för 

att se hur väl upplevd kreativitet i vår studie stämmer överens med det forskningen menar 
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definierar kreativ reklam men också för att se i vilken grad dessa element har betydelse för 

reklamens effektivitet. Andelen divergens i reklamen mättes med elementen ovanlighet 

och originalitet medan relevans mättes av värdefullhet och relevans. De divergenta 

elementen värderades i positiv bemärkelse för båda metoderna med högre värden för 

gerillareklam medan de relevanta var i mindre positiv bemärkelse men även här med högre 

värden för gerillareklam. Då gerillareklam även värderas mer kreativ än traditionell reklam 

tyder detta på att forskning har rätt i att kreativitet utgörs av divergens och relevans, fastän 

andelen relevans inte var lika representativ i någon av metoderna. Vi valde därför att gå 

vidare med detta begrepp för att se om kreativitet bland våra metoder förklaras av dessa 

egenskaper och vilken egenskap som förklarar upplevd kreativitet mest. En 

regressionsanalys visade att med båda metoderna som underlag förklaras kreativitet av 

originalitet, ovanlighet, intressanthet och upplevd ansträngning. Vi separerade därför 

metoderna för att se hur dessa variabler fördelas emellan dem. När vi undersökte 

gerillareklamens kreativitet fann vi originella och överraskande element som signifikant 

förklarade kreativitet, tillsammans med upplevd ansträngning. I den kreativa traditionella 

reklamen fann vi istället originalitet, ovanlighet och intressanthet förklara kreativiteten. I 

vår regressionsanalys fann vi inga relevanta element förklara kreativitet, varken för kreativ 

traditionell reklam eller för gerillareklam. Att de relevanta elementen dessutom värderades 

mindre närvarande än de divergenta i båda metoderna kan vi tolka som att de relevanta 

elementen helt enkelt inte är närvarande i denna typ av kreativ reklam. Detta är i linje med 

det Smith et al. (2008, s. 48) och Smith & Yang (2004, s. 36) konstaterar att divergens är 

den viktigaste faktorn att förklara kreativ reklam. Detta då originella element var den enda 

egenskapen som fanns med som förklaringsfaktor av båda metoderna. Det tyder alltså på 

att Sasser et al. (2013, s. 309) har rätt; Originalitet är viktigt för att något ska få kallas 

kreativt. Varför gerillareklamen övervinner traditionell kreativ i kreativitetens 

underliggande egenskaper må vara för att grunden till hela gerillaeffekten är de element 

som avviker från normen (Hutter & Hoffmann, 2011, s. 43-45) vilket tyder på att 

gerillareklam är ett steg mer kreativ än den kreativa traditionella reklamen.  

 

Enligt (Ducoffe, 1995, s. 7) kan reklamens informativitet påverka konsumentens 

inställning till reklam i positiv bemärkelse. En av anledningarna kan vara att reklam ofta 

ses som informationsunderlag (Grusell, 2008, s. 56) och behöver därför vara genomarbetad 

för att kunna föra fram sitt budskap. Det är därför intressant att se hur väl informativitet 

uppfattas finna sig i de båda reklammetoderna. Resultatet visade att gerillareklamen var 

mer informativ än kreativ traditionell reklam. Enligt Smith & Yang (2004, s. 35) 

utvärderas informativitet i reklam av de element som konsumenten ser som relevanta, är 

meningsfulla och ger värde för konsumenten (Smith & Yang, 2004, s. 35). Detta är i linje 

med det Ducoffe (1995, s. 12) menar att informativitet är viktigt för att konsumenter ska 

uppskatta reklamen som värdefull. Resultatet på denna variabel kan då förklaras med att 

gerillareklam dessutom såg som mer relevant än kreativ traditionell reklam och att relevans 

då är sammansvetsad med informativitet. En annan anledning till att en reklam ses som 

informativ kan vara att om man som konsument är ute efter en produkt som en reklam 

annonserar för kan den reklamen ses som mer informativ än en annan reklam för en annan 

produkt. Detta för att informativitet är subjektivt och tolkas utifrån den enskildas 

perspektiv. (Grusell, 2008, s. 59) Å andra sidan gjorde bilderna/filmerna i enkäterna 

reklam för samma produkter oavsett om det var en gerillareklam eller en kreativ 

traditionell reklam så om inte intresset för produkten var totalt skilt mellan urvalen är detta 

inte anledningen för skillnaden i informativitet. 
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Förutom informativitet är dessutom underhållning viktigt för att konsumenter ska 

uppskatta en reklam som värdefull (Ducoffe, 1995, s. 12). Det är därför viktigt att se hur 

intressant respektive reklam uppfattas ur konsumenters perspektiv. I vår studie uppfattades 

gerillareklam som mer intressant än kreativ traditionell reklam. Enligt Grusell (2008, s. 60) 

innebär en intressant och underhållande reklam element av originalitet, livfullhet och 

fantasifullhet. Detta kan därför vara en förklaring till varför gerillareklam ses som mer 

intressant, att den dessutom ses som mer originell och kreativ. Enligt Dahlén et al. (2008, 

s. 394) lockas konsumenter av en intressant och spännande reklam. De ovanliga elementen 

kan innebära att reklamen inte är som konsumenten förväntat sig och påverkar då 

konsumenten känslor positivt (Ang & Low, 2000, s. 845). Då gerillareklam utspelar sig på 

otraditionella medier (Dahlén et al., 2009,) kan detta vara ett nytt och spännande element 

som då fångar konsumenten och intresserar den. 

 

Överraskningsmomentet är en av gerillareklamens viktigaste egenskaper (Hatch, 2005, s. 

53). Just därför ansåg vi det var intressant att se hur denna egenskap skiljer sig åt mellan 

reklammetoderna. Även här var medelvärdet för gerillareklam överlägset kreativ 

traditionell reklam. Detta är då inte så konstigt eftersom överraskningseffekten är den 

primära egenskapen hos gerilla då den involverar okonventionella metoder som att placera 

varumärken på djur eller sätta reklam på människor. (Dahlén, 2005, s. 96) Kreativ 

traditionell reklam har också målet att ses som ovanlig (Smith & Yang; 2004, s. 41), 

skillnaden mellan dessa två är således medievalet som dessutom överraskar och chockar 

mottagaren. Enligt Hatch (2005, s. 53) förväntar man sig som kund att exponeras för 

reklam men man förväntar sig inte att hamna mitt i en gerillakampanj.  

 

Kostnaden för medier varit i fokus vad gäller värde för kommunikation (MacKenzie & 

Lutz, 1989, s. 48). Det har dock kommit fram att kostsam reklam inte garanterar 

effektivitet (Nichols, 2013, s. 62). Då traditionella medier kan kopplas till kostnad fann vi 

det intressant att se hur kostnaden för reklamen uppfattas i gerillareklam och kreativ 

traditionell reklam. Kreativ traditionell reklam sågs som mer kostsam än gerillareklam, 

vilket inte är konstigt då de använder sig av traditionella, kostsamma medier medan 

gerillareklam handlar mer om att skapa en stor uppmärksamhet till en liten kostnad (Hutter 

& Hoffmann, 2011, s. 3) och handlar om att investera tid istället för pengar (Dahlén et al., 

2009, s. 156.) Enligt Dahlén et al. (2008, s. 401) är det inte heller kostnaden bakom 

reklamen som är avgörande, utan man kan uppnå samma effekter genom att öka 

kreativiteten i reklamen då denna ökar resultat per krona. I enlighet med Dahlén finner vi 

Modig et al. (2014, s. 150) som heller inte menar att kostnaden är avgörande utan menar att 

effektiviteten handlar om att signalera ansträngning. Det var därför intressant att se hur 

ansträngningen bakom reklamen sågs mellan metoderna. Här fanns skillnader endast när 

reklamen delades upp i reklammedium. Våra resultat är ej i enlighet med Dahlén et al. 

(2008, s. 293) som menar att kreativ reklam signalerar en stor ansträngning. Enligt denna 

linje skulle gerillareklam som sågs som mer kreativ även ses som med en större 

ansträngning, vilket den inte gjorde. Det visades istället att kreativ traditionell reklam 

signalerar en betydligt högre ansträngning än gerillareklam, här specifikt bakom den 

traditionella reklamfilmen. Enligt Kirmani & Wright (1989, s. 344) är reklamens kostnad 

en indikator för ansträngningen bakom reklamen, vilket av vår studie kan bekräftas då 

kreativ traditionell reklam var överlägsen inom båda kategorierna.  
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6.4 ATTITYD TILL REKLAMEN 
 

Jämförelsen mellan kreativ traditionell reklam och gerillareklam övergick därefter till att 

undersöka den attityden konsumenter upplevde sig ha till reklamen. Då det empiriska 

resultatet gällande denna teori inte visade sig vara signifikant kan vi inte analysera 

skillnaden på ett djupare plan. Det som kan sägas, om vi bortser från att resultatet inte är 

signifikant så är det en marginell skillnad mellan de två metoderna med fördel för 

gerillareklam. Enligt Ang & Low (2000, s. 835) genererar kreativitet positiva effekter på 

konsumenters attityd till reklamen. För att undersöka om det kunde vara gerillareklamens 

kreativitet som stod bakom den marginella skillnaden i attityden valde vi att använda 

gruppens totala attityd som utgångspunkt för att försöka förklara variansen. I en 

regressionsanalys kunde vi se att gruppens totala attityd till reklamen förklaras av 

kreativitet, värdefullhet och intressanthet. Då gerillareklam värderades med högre värden 

på samtliga tre egenskaper är vi dock beredda att hålla med Dahlén (2005, s. 96) som 

menar att gerillareklam genererar mer positiva attityder till reklamen än kreativ traditionell 

reklam. Detta stämmer iallafall med fördel för gerillareklam bland respondenterna i vår 

studie.  

 

6.5 VARUMÄRKESVÄRDE 
 

Den andra delen i vår enkät behandlade konsumenters upplevda värde av varumärket 

bakom reklamen. Jämförelsen mellan kreativ traditionell reklam och gerillareklam 

övergick inom temat varumärken till uppfattningen om varumärkets personlighet. Det 

visade sig inte finnas några signifikanta skillnader mellan metoderna gällande 

varumärkespersonligheten. Heath & Nairn (2005, s. 278-279), menar att det är svårt att 

differentiera varumärket med hjälp av reklam. När det gäller uppfattningen av varumärket 

styrker även vår studie detta påstående. Forskning inom konsumentbeteende har gett en 

betydande uppmärksamhet mot konstruktionen av varumärkespersonligheter (Aaker, 1997, 

s. 347). Dock kanske det behövs ytterligare forskning för att hitta ett bra sätt att mäta 

denna typ teori, då det dessutom i studier visats att konsumenter upplever varumärken 

olika och har svårt att placera varumärken inom en enskild kategori (Ivens & Valta, 2012, 

s. 1083). Om detta beror på arbetet med att bygga varumärket eller konsumenters 

subjektiva uppfattning är utan tvekan en intressant studievinkel. Att veta hur olika 

dimensioner av varumärkespersonligheter kan fungera beroende på medieval och 

därigenom påverka konsumenters preferenser för olika ändamål kan vara av stort värde för 

företag som ska finna den mest effektiva metoden.  

 

6.6 VARUMÄRKESINTRESSE 

 

Jämförelsen mellan kreativ traditionell reklam och gerillareklam övergick därefter till att 

undersöka konsumenters upplevda intresse/nyfikenhet för varumärket. Då det empiriska 

resultatet inte visade sig vara signifikant kan vi inte analysera detta på ett djupare plan. Det 

som kan sägas, om vi bortser från att resultatet inte är signifikant så visar medelvärdet 

fortfarande små skillnader mellan metoderna. Bland de som sett en gerillareklam är 

nyfikenheten/intresset för varumärket marginellt högre. Dahlén et al. (2008, s. 394) menar 

att kreativ reklam ökar konsumenters intresse för varumärket, inte genom 

kommunikationen av ett nytt meddelande utan genom kommunikationen av samma 
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meddelande men på ett annat sätt. Det verkar då som att kreativitet oavsett medium har 

samma typ av upplevelse av konsumenter. Dock kan vi som tidigare betonat inte lägga vikt 

vid om så är fallet eller inte, sett till våra resultat. 

 

6.7 VARUMÄRKESPREFERENS 
 

Jämförelsen mellan kreativ traditionell reklam och gerillareklam övergick därefter till att 

undersöka varumärkespreferenser. Forskning visat att det har blivit svårare att stå ut bland 

konkurrenter (Dahlén et al., 2008, s. 400) och våra resultat tyder på att reklam kan vara 

givande just för detta syfte. Inom detta område utvärderades konsumenters preferenser 

gällande att välja och använda ett varumärke framför ett annat. Kreativ traditionell reklam 

genererade en högre varumärkespreferens gällande om konsumenter gillar varumärket mer 

än konkurrerande varumärken. Det var fler som efter att ha sett en kreativ traditionell 

reklam upplevde sig gilla varumärket framför andra varumärken än motsvarande för 

gerillareklamen. Vidare var det anmärkningsvärt att fler bland de som sett en gerillareklam 

upplevde sig inte veta om de föredrar varumärket framför andra varumärken. Situationen 

är liknande när det kommer till användandet av varumärket. Kreativ traditionell reklam 

genererade även en högre varumärkespreferens gällande om konsumenter skulle använda 

varumärket framför konkurrerande varumärken. Det var både fler som skulle välja och inte 

skulle välja varumärket framför konkurrerande varumärken efter att ha sett en kreativ 

traditionell reklam. För de som sett en gerillareklam var det fler som inte visste om de 

föredrog varumärket framför konkurrerande varumärken eller inte.  

 

Att döma av detta har reklamen bakom varumärket en påverkan på hur konsumenter 

upplever varumärket jämfört med konkurrerande varumärken. Då samma varumärken 

använts i studien borde resultatet om inte reklamen haft påverkan på konsumenter inte 

visat några skillnader mellan metoderna. Reklamen kan tolkas påverka 

varumärkespreferensen. I vår studie var detta till fördel för kreativ traditionell reklam som 

överlag genererade ett högre upplevt värde än vad gerillareklamen gjorde. Vi kan vidare se 

att det var fler som var osäkra och inte visste om de ansågs föredra och använda 

varumärket framför andra. Kanske är metoden i sig något nytt för många av 

respondenterna att de har svårt att avgöra om de gillar det eller inte. Kreativ traditionell 

reklam är mer bekant och något konsumenter sedan tidigare har en viss inställning till. I en 

studie av Hall (2002, refererad i Dahlén et al., 2008, s. 394) utstrålar kreativ reklam att 

varumärket har något intressant att erbjuda, det signalerar ansträngning och självsäkerhet 

samt visar på möjlighet att leverera något annorlunda än konkurrenterna. Detta verkar vara 

något som för olika kreativ reklam kan påverka till en positiv men även negativ mån. 

Exempelvis är gerillareklam som tidigare definierat annorlunda, dock verkar 

varumärkespreferensen påverkas i negativ mån av detta. Konsumenter upplever möjligtvis 

att företaget kan leverera något annorlunda men frågan är om konsumenter alla gånger vill 

ha något annorlunda? Dahlén et al. (2008, s. 400) menade att kreativitet är viktigare än 

någonsin för att nå ut med sitt budskap (Dahlén et al., 2008, s. 400), enligt vårt empiriska 

resultat påverkas konsumenter i viss mån ur ett företagsperspektiv mer positivt av kreativ 

traditionell reklam, som vi tidigare definierat som mindre kreativ än gerillareklam. Precis 

som Dahlén et al. (2008, s. 394), menar har kreativitet i reklam även för vår studie visat sig 

ha en påverkan på varumärkespreferensen. Han menade vidare att det viktigaste sättet att 

mäta reklamens effektivitet är att se det utifrån konsumenters uppfattning och erfarenheter 

av varumärket snarare än utifrån reklamen i sig. Något vi inte har belägg för då resultaten 
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skiljt sig beroende på vilken reklam varumärkena synts på och resultatet sett olika ut för de 

två metoderna.  

 

6.8 ATTITYD TILL VARUMÄRKE 
 

Den sista variabeln som jämfördes mellan metoderna inom varumärkets uppfattning var 

varumärkesattityden. Då det empiriska resultatet gällande denna teori inte visade sig vara 

signifikant kan vi inte analysera detta på ett djupare plan. Det som kan sägas, om vi bortser 

från att resultatet inte är signifikant så visar medelvärdet små skillnader mellan metoderna, 

dock med en marginell fördel för kreativ traditionell reklam. Dock hade båda metoderna 

positiva balansmått vilket även Modig et al. (2014, s. 147) visade i en studie då 

konsumenter utsatta för kreativ reklam har mer positiva attityder till varumärket. Däremot 

såg vi ingen betydande skillnad i medelvärdet bland metoderna vilket bekräftar Ang & 

Low (2000, s. 851) som menar att kreativ reklam inte påverkar attityden till varumärket i 

så stor utsträckning som andra effektivitetsmått. Synnerligen verkar så fallet vara mellan 

olika typer av kreativ reklam. Att kreativ reklam kan påverka attityden till varumärket i 

olika grad är inte fallet tolkat från vår empiriska studie. Dock kan vi som tidigare betonat 

inte lägga vikt vid om så är fallet eller inte, sett till våra resultat 

 

6.9 KÖPINTENTION 
 

Jämförelsen mellan kreativ traditionell reklam och gerillareklam övergick därefter till att 

undersöka intentioner till köp i den tredje delen av vår studie Inom detta område 

utvärderades konsumenters benägenhet till köp av varumärket efter att de blivit exponerad 

för reklamen. Både kreativ traditionell reklam och gerillareklam ökade benägenheten till 

köp. Detta är i linje med Kover et al. (1995, s. 34) som menar att köpintentionen påverkas 

positivt av kreativitet i reklam. Enligt Yang & Smith (2009, s. 940) beror detta på att 

kreativitet gör att kunden blir uppmärksam, intresserad och inspirerad av reklamen vilket 

påverkar köpintentionen. Enligt Dahlén et al (2009, s. 159) handlar det om värdet av 

reklamen, att om reklamen värderas högt påverkas intentionen till köp positivt. 

 

Skillnaden mellan metoderna var anmärkningsvärd. Andelen som var mer benägen att 

köpa varumärket efter exponering av reklamen var dubbelt så stor bland de som sett en 

kreativ traditionell reklam än de som sett en gerillareklam. Varför då inte gerillareklam 

som värderas mer kreativ ledde till en högre benägenhet till köp än kreativ traditionell 

reklam kan bero på det Reinartz och Saffert (2013, s. 107-108) påstår att vissa dimensioner 

av kreativitet är mer effektiva än andra när det gäller att påverka köpbeteendet. Enligt Ang 

& Low (2000, s. 851) påverkar inte kreativitet i reklam köpintentionen i så stor grad. Detta 

riktar ett ljus mot de medier reklamen exponeras på och om det är de traditionella medierna 

som påverkar köpintentionen och inte kreativiteten i reklamen. Som Spears & Singh (2004, 

s. 56) säger är köpintentionen relaterad till köp av varumärket. Som tidigare visat har 

kreativ reklam en större effekt på både vilken kostnad och ansträngning företaget lagt ner 

på reklamen och även på varumärkespreferens när reklamen exponeras i traditionella 

medier jämfört med otraditionella medier. Detta tolkar vi som att mediet påverkar 

konsumenters syn på varumärket vilket i sin tur har en påverkan på köpintentionen. 

Traditionella medier må vara okreativa men de är effektiva i den grad att varumärket 

bakom reklamen upplevs mer positivt än varumärket bakom en gerillareklam. Trots alla 

resultat i denna studie där gerillareklam värderats högre än kreativ traditionell reklam så 
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räcker detta inte helt fram till ett köpbeteende, då det när det handlar om att övertyga 

konsumenter till ett faktiskt köp i första hand påverkas av varumärket och andra 

människor.  

 

Sammanfattningsvis kan vi då precis som Heiser et al. (2008, s. 75) konstatera att 

kreativitet i reklam kan vara ett sätt för att trigga köpbeteende. Utifrån resultaten i denna 

studie kan det således vara viktigt att fundera över hur man kan balansera reklamens effekt 

på varumärket. Ett kreativt medieval ger en positiv effekt på hur konsumenter uppfattar 

reklamen men när det gäller köpintention verkar uppfattningen om varumärket spela en 

större roll. 

 

6.10 WORD-OF-MOUTH (REKLAM & VARUMÄRKE) 
 

Jämförelsen mellan kreativ traditionell reklam och gerillareklam övergick efter intentioner 

till köp vidare till att undersöka intentioner till spridning av reklamen. Detta för att även 

det är ett viktigt verktyg för att kommunicera (Verlegh & Moldovan, 2008, s. 49). 

 

Inom detta område utvärderades konsumenters vilja att berätta om reklamen för andra och 

rekommendera reklamen till andra. Bland de som sett en gerillareklam ville en dubbelt så 

stor andel berätta om reklamen för andra än de som sett en kreativ traditionell reklam. När 

det handlade om att rekommendera andra att ta del av reklamen var det fler än dubbelt så 

stor andel som ville rekommendera en gerillareklam än en kreativ traditionell reklam. Att 

människor vill prata om reklam beror enligt Grusell (2008, s. 61-62) på de reaktioner som 

uppstår efter man sett en reklam, både åsikter och känslor. Det är dock mer yngre 

åldersgrupper som diskuterar reklam än äldre. Enligt Southgate et al. (2010) ökar 

sannolikheten för att människor ska dela vidare virala videos om man använder sig av 

kreativitet. Detta styrker även det Modig et al. (2014 s. 147) visar att kreativ reklam har en 

positiv effekt på WOM. Att gerillareklam leder till en högre andel WOM är i linje med 

Dahlén et al. (2009 s. 159) som menar att otraditionell media leder till en positiv effekt på 

WOM. Enligt Modig et al. (2014, s. 147) kan det bero på gerillareklamens överraskande 

element och att man har en större vilja att sprida något man varit med om själv. 

 

Intentionen att sprida varumärket bakom reklamen visade inga signifikanta värden. Enligt 

Modig et al. (2014 s. 147) bör heller inte intentioner till spridning skilja på reklamen och 

varumärket bakom reklamen då han anser att de är synonyma. Bland respondenterna i vår 

empiriska studie visades en fördel till kreativ traditionell reklam vilket därmed skulle säga 

emot påståendet av Modig et al. 

 
6.11 EFFEKTIVITET 

 

Denna jämförande studie har visat tydliga skillnader mellan konsumenters upplevda värde 

av kreativ traditionell reklam och konsumenters upplevda värde av kreativ otraditionell 

reklam, dvs. gerillareklam. För företag inriktas dock valet på medium på det som är mest 

effektiv i att nå målgruppen med budskapet (Dahlén & Lange, 2009, s. 503). Vad gäller 

effektiviteten kan vi med grund i vår studie påvisa skillnader mellan kreativ reklam som 

exponeras på traditionella och otraditionella medier.  
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Enligt Aitken et al. (2008, s. 280) måste en effektiv reklam ta konsumenter igenom 

kognitiva, affektiva och konativa steg för att kunna påverka konsumentbeteende. För 

kreativ reklam är syftet med andra ord att uppmärksamma, bearbeta och övertyga 

konsumenter. Kreativitet är bra för att uppmärksamma och stå ut bland konkurrerande 

reklam. Vad gäller bearbetningen av reklamen är det viktigt att reklamen är så intressant att 

konsumenter vill ta del av innehållet. I det tredje och sista steget gäller att reklamen 

övertygar i sina argument om ett köp. Tiden man lagt ner på att skapa reklamen är 

bortkastad om man inte tar konsumenten igenom det sista steget. (Dahlén & Lange, 2009, 

s. 404-405) 

 

När vi tittar på gerillareklam verkar konsumenter påverkas starkt på det affektiva planet 

vilket relaterar till de känslor och attityder som uppstår vid exponering av reklamen 

(Solomon et al., 2010, s. 277). Det är tydligt att konsumenter uppmärksammar 

gerillareklam. Konsumenters upplevda värde av gerillareklamen visar mer kraftfulla utslag 

på upplevd kreativitet, divergens, relevans, informativitet, intressanthet och överraskning. 

Det värderades även högre bland våra respondenter på reklamattityd, även om detta inte 

var signifikant för den större populationen. Det som var signifikant var att attityden till en 

reklam just påverkas av uppfattad kreativitet, värdefullhet och intressanthet. Detta är i linje 

med Wang et al. (2013, s. 51) som menar att okonventionell reklam är ett effektivt sätt att 

differentiera sig och stå ut i mängden Vad gäller kreativ traditionell reklam visas också 

höga siffror på dessa variabler, dock inte lika höga som för gerillareklam. Kreativ 

traditionell reklam upplevdes dock kosta mer och vara en större ansträngning bakom, 

vilket kan vara anledningen till dess större effekt på hur konsumenter uppfattade 

varumärket. Trots att gerillareklam ledde till ett större intresse för varumärket bakom 

kampanjen skapade kreativ traditionell reklam en större varumärkespreferens och 

varumärkesattityd, även om det senare inte var signifikant för en större population. Här 

handlar det om den kognitiva komponenten där konsumenter utvärderar den information 

som reklamen producerar och skapar sig en uppfattning om erbjudandet (Solomon et al., 

2010, s. 277). När det handlade om den konativa delen vilken innebär konsekvenser av den 

kognitiva och affektiva delen påverkades konsumenter starkast av kreativ traditionell 

reklam. Konsumenten är nu övertygad av argumentet och översätter attityden till 

handlingar (Lavidge & Steiner, 1961, s. 60). Kreativ traditionell reklam ledde till större 

köpintentioner, vilket vi tolkar bero dess förmåga att framställa varumärket positivt via ett 

traditionellt medium När det istället handlade om att sprida reklamen hade gerillareklam 

bättre siffror, när det handlade om att sprida varumärket hade kreativ traditionell reklam 

bättre siffror, där det senare dock inte var signifikant för en större population.  

 

Dessa resultat tyder på en tydlig trend. Gerillareklam är mest effektiv i att skapa ett intryck 

och stå ut bland konkurrerande reklam. Gerillareklam verkar dessutom tilltala konsumenter 

mer. Som vi tidigare sagt menar Grusell (2008, s. 101) att konsumenters uppfattning om 

reklam beror på hur de tar del av reklamen och på vilket medium det framförs. 

Konsumenter gillar hellre reklam som är självvald än en reklam de ser som påtvingad. 

Resultatet i vår studie tyder på att otraditionella medium är ett medium där reklam upplevs 

som självvald. Men för att företag ska vara effektiva måste företaget lyckas ta 

konsumenten genom alla steg till det slutliga köp-steget. Konsumenter kan när som helst 

kliva av processen och står på olika steg beroende på hur långt företaget lyckats föra 

konsumenten. (Lavidge & Steiner, 1961, s. 60). Gerillareklam lyckas inte ta konsumenten 

hela vägen till köp. En anledning till detta kan vara dess användning av originalitet. Enligt 

Smith et al. (2008, s. 48) påverkar originaliteten huruvida konsumenter gillar en reklam, 

vilket skulle förklara konsumenters upplevda värde av gerillareklam. Sasser et al. (2013, s. 



 
 

79 
 

309) menar dock att det finns en risk med att skapa en reklam som är för originell, då det 

kan förvirra konsumenter om budskapet skiljer sig drastiskt från ett etablerat märkes 

tidigare budskap. Enligt Dahlén (2005) är en gerillareklam mest effektivt när den 

innehåller både överraskande och relevanta element. Det kan vara så att gerillareklamen 

skulle ha haft mer relevanta element för att övertyga konsumenter till ett slutköp. Att 

gerillareklam upplevs som mindre kostsam skulle också kunna vara en anledning. Att 

traditionella medier ofta upplevs som kostsamma behöver dock inte betyda att kostsam 

reklam är mer effektiv (Nichols, 2013, s. 62). I vårat fall tyder det dock på det, i alla fall 

när vi talar om köpintentioner. Enligt Dahlén et al. (2008, s. 394) mäter man effektiv 

reklam utifrån konsumenters uppfattning av varumärket snarare än utifrån reklamen i sig. 

Det är därför inte pengarna som är det viktigaste utan att man kan presentera varumärket 

på ett snyggt sätt (Dahlén et al., 2008, s. 401). Det kan ju vara så att man på traditionella 

medier har lättare att presentera varumärket så som man vill framställa det i syftet att 

konsumenter ska vilja köpa det, vilket vi tolkar vara anledningen till att kreativ reklam på 

traditionella medier ledde till fler köpintentioner.  

 

Enligt Nyilasy & Reid, (2009, s. 81) är kreativitet den viktigaste faktorn för att uppnå 

effektiv reklam. Då vi främst funnit positiva balansmått på reklamens effekter i vår studie 

är det något vi vill styrka. Vad denna studie har kommit fram till är dock i linje med det 

Reinartz och Saffert (2013, s. 112) säger att effektiviteten varierar av att addera kreativitet 

i reklam. I gerillareklamens fall verkar kreativiteten istället begränsa effektiviten om man 

ser till ett finansiellt mål. Gerillareklam må vara mer effektiv i att stå ut bland 

konkurrerande reklam men det är kreativ traditionell reklam som lyckas föra konsumenter 

fram till köpsteget. Med detta sagt tolkar vi utifrån vår studie att kreativ traditionell reklam 

i det stora hela är mer effektiv än gerillareklam, främst utifrån ett finansiellt perspektiv. 
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Tabell 5. Sammanställning av empirins resultat -Effektivitet 
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7 SLUTSATSER 
 

I följande kapitel återknyter vi till studiens problemformulering och syfte. Vidare redogör 

vi för slutsatser genom att redovisa det teoretiska och praktiska kunskapsbidraget denna 

studie bidragit till. Avslutningsvis diskuterar vi etiska och samhälleliga aspekter gällande 

kreativ marknadsföring.  

 

 

 
 

D       p                 p           p  b  m   m       , “Utifrån konsumenters upplevda 

värde; Vilka effekter ger gerillareklam respektive kreativ traditionell reklam och vilken av 

metoderna är mest effektiv? ”.        är utgångsläget utifrån studiens syfte, att empiriskt 

testa två olika kreativa reklammetoder, dvs. kreativ traditionell reklam jämfört med 

gerillareklam, detta genom konsumenters  pp                  p       m    .          

 y       dessutom att undersöka vilken av metoderna som är mest effektiv utifrån ett 

företagsperspektiv. Genomförandet av studien har varit baserat den teoretiska 

referensramen med teorier inom ämnesområdena reklam, varumärke och intentioner. 

Utifrån dessa ämnesområden har vi jämfört de två kreativa reklammetoderna, sett till 

konsumenters upplevda värde. Kreativitet har varit en gemensam nämnare för de båda 

metoderna och effekterna av dessa metoder har kunnat ge oss svar på de två metodernas 

effektivitet. Nedan följer studiens teoretiska och praktiska bidrag.  

 

7.1 TEORETISKT BIDRAG 
 

Reklam 

Marknadskommunikationen sägs vara företagets viktigaste resurs i kampen om att vinna 

konsumenter. Detta har dock gjort att företag ökat användningen av reklam och på så vis 

har effekten av reklamen minskat. Vilket i sin tur medfört en generellt negativ attityd till 

reklam enligt de flesta studier. Vilket vi även bevisat i vår studie. Hur företag då ska välja 

rikta sin marknadskommunikation på rätt sätt för att bedriva effektiv reklam är något som 

vi studerat.  

 

Utifrån konsumenters upplevda värde kan i stora drag sägas att gerillareklam ger mer 

kraftfulla effekter på hur reklamen uppfattas. Konsumenter upplever gerillareklamen vara 

mer kreativ, och den upplevs även som mer divergent och relevant. Den största skillnaden 

mellan metoderna kunde ses mellan det kreativa traditionella reklamfotot jämfört med 

gerillareklam, det var tydligt att det kreativa traditionella reklamfotot i själva verket inte 

alls var så kreativ som det utger sig för att vara, då det dessutom vunnit pris för sin 

kreativitet. Kreativitet visade även att det är den främsta förklaringsfaktor till 

konsumenters attityd till reklamen, och kan därför vara anledningen till att konsumenter 

verkar uppskatta gerillareklam mer än kreativ traditionell reklam, dess kreativitet. Vidare 

upplevde konsumenter gerillareklam även som mer informativ, intressant och 

överraskande. De befintliga teorierna styrkte kreativ reklams effekt på detta vilket även är 

fallet för vår studie. Dock begränsas kreativ reklam på traditionella medier just av dess 

medium för att mer kraftfullt kunna ge dessa effekter.  
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De två effekter som visades till fördel för den kreativa traditionella reklamen var upplevd 

ansträngning och kostnad. Mycket av den nuvarande forskningen visar värdet av att få 

konsumenter att uppleva detta för både gerillareklam och traditionell kreativ reklam då det 

sägs skapa en kraftfull reklam. Den nuvarande forskningen får därmed ett teoretiskt bidrag 

där vi undersökt skillnaden mellan upplevelsen av dessa och därmed kan bekräfta att det 

uppfattas olika beroende på valet av metod. Den forskning som menar att ju dyrare en 

reklam uppfattas desto mer gillas den av konsumenter är något vi måste dementera, sett till 

vår studie där traditionell kreativ reklam sågs som mer kostsam. Den största delen av 

forskningen talade även för gerillareklamens förmåga att visa på ansträngning vilket skulle 

vara till fördel. Detta är även något vi dementerar, sett till vår studie. Den kreativa 

traditionella reklamen är den som upplevs vara mest ansträngning bakom.  

 

I det stora hela talade mycket av den nuvarande forskningen för att kreativitet i stort är en 

fördel för gerillareklamen, detta då denna i större utsträckning än kreativa traditionella 

reklamen bygger värdet som kreativ reklam i sig skapar. Det har i vår studie visat sig att 

gerillareklam upplevs som ett steg mer kreativ än den traditionella kreativa reklamen, trots 

att den senare i forskningen just hyllas för dess kreativa egenskaper.  

 

Varumärke 

Utifrån konsumenternas upplevda värde av varumärket bakom reklamen ger kreativ 

traditionell reklam kraftfullare effekter. Det ska dock poängteras att många av de teorier vi 

undersökt i vår studie inte var signifikanta vilket gjort det svårt för oss att avgöra för värdet 

av det teoretiska bidraget som denna del i studien ska bidra till. Det vi dock kan se är att 

den kreativa traditionella metoden leder till att konsumenter upplever sig ha en större 

preferens till varumärket jämfört med vad samma situation för gerillareklam genererar i. 

Den tidigare forskningen har sagt att kraftfull kreativ marknadsföring påverkar 

konsumenters preferenser i positiv mån gällande varumärket. Detta visas i vår studie till 

större fördel för den kreativa traditionella reklamen. Forskning visar även att kreativ 

reklam har en positiv effekt överlag på varumärkespreferensen, detta kan enligt vår studie 

tolkas gälla till en viss gräns. Ännu mer kreativ reklam ökar inte varumärkespreferensen.  

 

Intentioner 

Från resultaten i vår studie kan vi utläsa att konsumenter i teorin gällande intentioner till att 

sprida reklamen visar större positiva effekter för gerillareklam. Kreativ reklam sades ge 

positiv inverkan på uppmärksamhet som därefter generera i spridning. I detta fall är det 

gerillareklamen som konsumenter ville sprida. Vår studie visar att mer kreativ reklam ökar 

intentionerna till spridning, något som kan byggas på tidigare forskning där det endast 

konstaterat att kreativ reklam i sig triggar WOM. Då konsumenter anser att sina inköp 

påverkas mest av andra människor kan det vara så att WOM på längre sikt kan ge positiva 

effekter på köp. Detta är dock inte med säkerhet då teorier påstår att människor inte alltid 

kan veta vad de påverkas av och hur de påverkas. 

 

Gällande köpintention gav dock kreativ traditionell reklam tydligare effekter. Detta kan i 

vår studie ses som att kreativitet faktiskt har gränser, då ökad kreativitet i form av ett 

kreativt medieval trots positiva effekter på hur reklamen uppfattas av konsumenter inte 

lyckas ta konsumenten ända fram till köpsteget. Konsumenters köpintentioner ökade i 

större grad när kreativ reklam exponerades på traditionella medier. 
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7.2 PRAKTISKT BIDRAG 
 

Genom att studera konsumentens upplevda värde av två marknadsföringsmetoder utifrån 

tre huvudområden har vi haft avsikt att utveckla praktiska rekommendationer till företag 

om hur man kan använda sig av dessa i sin marknadskommunikation. Dessa 

rekommendationer har vuxit fram genom studiens analys och slutsatser.  

 

Reklam 

Från resultaten i vår studie kan vi utläsa att konsumenter visar en mer positiv inställning 

till gerillareklam. Om företag med sin marknadsföring vill få uppmärksamhet samt 

upplevas som kreativa (divergenta och relevanta) samt informativa, intressanta och 

överraskande ska de lägga sina resurser på en gerillareklam. För att skapa dessa effekter 

gällande konsumenters upplevelse av reklamen är alltså gerillareklam mest effektiv. Är 

företag å andra sidan ute efter skapa en reklam som uppfattas som kostsam och uppfattas 

vara en större ansträngning bakom bör de rikta marknadskommunikationen mot en 

traditionell kreativ reklam då denna ger bättre effekt på dessa komponenter överlag, vilket 

enligt vår studie kan ge positiva effekter på köpintentioner. I avseendet gällande 

konsumenters upplevda värde av reklam ger i det stora hela mer kreativ reklam bättre 

effekt. Kreativitet har inte ”gränser” i detta avseende, denna har en positiv effekt på 

teorierna gällande reklamen.  

 

Varumärke 

Från resultaten i vår studie kan vi utläsa att konsumenter i teorierna gällande varumärket 

och hur det upplevda värdet av dessa visar en mer positiv inställning till kreativ traditionell 

reklam när det gäller varumärkespreferens. Kreativa traditionella reklamen påverkar 

upplevelsen av varumärket på ett mer positivt sätt vilket kan leda till positiva effekter på 

köpintentionen. Är företag ute efter att skapa en preferens hos konsumenter för deras 

varumärke jämfört med konkurrenters är denna metod att föredra. I avseendet gällande 

konsumenters upplevda värde av varumärket ger i det stora hela mindre kreativ reklam 

bättre effekt. Kreativitet har ”gränser” i detta avseende, denna har inte positiv effekt på 

teorierna gällande reklamen.  

 

Intentioner 

Från resultaten i vår studie kan vi utläsa att intentioner till spridning och köp var både den 

traditionella kreativa reklamen och gerillareklamen effektfulla på olika sätt. Att få 

konsumenter att köpa den produkt/tjänst som företaget säljer är ett huvudsakligt mål för 

företag. Om detta är det viktigaste målet är kreativ traditionell reklam metoden att välja då 

den är mer effektiv i att trigga köpbeteende. Är det istället att sprida reklamen som är fokus 

för marknadsföringskommunikationen är istället gerillareklam att föredra. Då vår studie 

visade att konsumenter upplever sig påverkas av andra människor i större grad än reklam 

och varumärken när de ska köpa en produkt/tjänst kan WOM i sig leda till ett köp, vilket 

inte är en säkerhet men talar för gerillareklamens fördel. I det stora hela bör alltså företag 

som vill generera köpbeteende och vinst med en stor säkerhet välja den traditionella 

kreativa reklamen som metod då den var mest effektiv i att nå dessa effekter. På lång sikt 

där en reklam sprids och diskuteras i sociala sammanhang bör dock gerillareklam vara det 

företag väljer, för trots en osäkerhet i dess effekt på en eventuell köpintention kan denna 

metod leda till diverse fördelar för företaget. I avseendet gällande konsumenters 

intentioner till köp och spridning ger i det stora hela båda metoderna en positiv effekt, på 

          . K           b                     ”       ”                 ,              p       

effekt för båda metoderna i skilda avseenden gällande konsumenters intentioner.  
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7.3 FORTSATT FORSKNING  
    

Genom denna studie har många frågetecken gällande kreativa reklammetoder förklarats 

och retts ut, vidare har många nya spännande aspekter och infallsvinklar av ämnet och den 

fortsatta forskningen vuxit fram. Nedan presenterar vi rekommendationer för framtida 

forskning inom ämnesområdet. 

 

E           p                                         m                          m            

problemformulering som i denna studie med syfte att k            j p                   

konsumenters upplevelse av de två metoderna gällande de tre studerade huvudområdena. 

Denna metod skulle kunna användas för att på ett djupare plan bilda kunskap om 

konsumenters upplevelse av reklam. (Denscombe, 2009, s.154) Ett annat förslag är att då 

denna studie med största säkerhet endast är     m     p               m      (med en 

svensk enkät som postades på svenska websidor) skulle det vara intressant att genomföra 

samma studie med samma syfte på andra marknader än den svenska. Det vore intressant att 

kunna se om det finns skillnader geografiskt.  

 

Vi anser vidare att en annan intressant aspekt vore att genomföra en studie med samma 

upplägg som den vi genomfört skulle kunna göras men med större fokus vid de 

demografiska aspekterna samt med ännu fler respondenter, för att få en jämn fördelning 

bland olika typer av grupper (ålder, sysselsättning, utbildningsbakgrund etc.). Detta för att 

fördjupa sig i skillnader av upplevt värde av kreativa reklammetoder bland olika grupper. 

Det kan säkerligen påvisas skillnader mellan olika grupper och med tanke på att företag 

har olika målgrupper (då inte ofta exakt alla konsumenter på marknaden) kan företag i en 

sådan studie dra nytta av de konsumenters åsikter som är precist inom deras målmarknad.  

 

D   p                    m                  y                   m       mm                  

                  m               uppmärksamma konsumenters upplevda värde av denna. 

Det är ett stort område med många olika infallsvinklar och det finns det mycket att ta 

hänsyn till och vidareutveckla för denna metod.  

 

En ytterligare intressant infallsvinkel för vidare forskning inom ämnesområdet vore att 

göra samma typ av forskning, med skillnaden att även traditionell reklam är med i 

jämförelsen. Att jämföra de tre metoderna: traditionell reklam, kreativ traditionell reklam 

samt gerillareklam skulle exempelvis kunna ge oss ytterligare fördjupning om huruvida 

kreativitet är av vikt för företags marknadskommunikationseffekter. Tidigare forskning 

visar att kreativitet är viktigt men hur skulle situationen se ut om man såg kreativitet ut ett 

stegrande perspektiv och jämförde konsumenters syn på metoderna             “        ” 

metod?  

 

Möjligheterna för framtida forskning inom ämnet är många. Då kreativitet i reklam visat 

sig vara av vikt och denna skiljer sig mellan olika metoder (sett från våra två sätt att 

tillämpa kreativitet) är säkerligen detta en skillnad som finns mellan många olika sätt att 

använda kreativitet på. Det är därför av vikt för företagen att veta vilken metod som bäst 

fungerar för att nå dagens konsumenter på. Kreativitet i reklam är konstant förändring och 

nya metoder och infallsvinklar skapas dagligen vilket gör att                             

                                                            m        . D                      

av intresse att se hur kundens upplevelse av detta förändras över tiden. Vi anser precis som 

många andra forskare också åberopar, att detta är ett aktuellt ämne med många fler 

infallsvinklar att utforska och utveckla.  
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7.4 SAMHÄLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER 
 
Det är viktigt att se marknadsföring ut en samhällelig aspekt, då marknadsföring spelar en 

viktig roll för samhället. I och med att företag genom marknadsföring bland annat har som 

mål att tjäna pengar, påverkar detta i sin tur den ekonomiska välfärden. När 

marknadsföring blir allt svårare för företagen att bedriva i och med globala problem och 

reklamtröttshetsproblem påverkar detta samhället indirekt då konsumenter blockerar 

reklammeddelanden som de annars skulle tagit del av, som därigenom skulle lett till 

konsumtion, vilket i långa loppet påverkar samhällets ekonomi. Konsumtionen står för en 

stor del av Sveriges BNP och det är därför lätt att förstå vikten av att få konsumenter att 

konsumera – vilket rätt typ av marknadsföring kan ha en inverkan på. Genom vår studie får 

företag kunskap gällande konsumenters upplevda värde av två olika kreativa metoder som 

sägs vara ett steg ifrån den traditionella reklamen (som konsumenter numera ofta 

”b        ”). D     m                   m    j  p                   konsumenter genom 

att de får veta det upplevda värdet av metoderna, för att företagen i slutändan 

framgångsrikt ska kunna sälja sina produkter/tjänster. Att påverka konsumenter till köp 

gynnar samhället och möjligheterna till en hållbar tillväxt, vilket en av marknadsföringens 

främsta mål är, att trigga konsumenters köpbeteende. I en rapport från             

C      by    (SCB, 2014) framgår: ”Hush llens konsumtion driver Sveriges ekonomi”, 

Det är därför viktigt att hitta metoder som fungerar. Vår studie har en viktig funktion 

främst för alla företag men också i det stora perspektivet där detta påverkar samhället i 

stort. 

 

När det gäller det etiska perspektivet kan marknadsföring ofta diskuteras. Dessa två typer 

av reklammetoder, som med nya medel försöker nå konsumenter och bryta sig igenom 

mediebruset kan i vissa fall korsa gränser som inte alltid är varken etiska eller moraliska. 

Det finns situationer när kreativitet i reklam kan diskuteras ur etiska principer, där företag 

inte bör gör allt i sin makt för att få konsumenters uppmärksamhet då detta kan överskrida 

“      ”        .                      m     m               ande just etik och denna metod 

balanserar i vissa fall vid att den kan övergå till att bli både olagligt och oetisk. Detta 

exempelvis där vissa kampanjer sprider sitt budskap på andras budskap (exempelvis 

genom att klistra över sin logo över en konkurrents reklamaffisch). Detta är visserligen ett 

kreativt sätt att synas på, hur vore det dock om alla företag gjorde på samma vis?  

 

Då denna studie haft utgångspunkt i konsumenters upplevda värde (av reklam, varumärke 

och de intentioner som detta leder till) är studiens mål därigenom att leverera största 

möjliga värde för både företagen och konsumenter själva. Detta är något som kan tolkas ha 

ett etiskt perspektiv i den mån att studien uppmuntrar företag att bedriva marknadsföring 

som är sådan som ger värde både för företagen samt konsumenter. I detta avseende kan 

möjligheterna som olika kreativ marknadsföring kan leda till för både företaget och 

konsumenter ses vara etisk marknadsföring då det skapas värde för båda parter.  

 

I och med att kreativ reklam bli mer och mer uppmärksammat och är det som efterfrågas 

och prisbelönas i tävlingar, tänjs gränserna för kreativitet. Kreativitet kan ses vara något 

som alltid kommer att vara i förändring vilket också ökar risker för att kreativitet kan 

användas i extrema former där gränser bestrids på ett oetiskt sätt. I och med att kreativitet 

är något som efterfrågas och på många sätt har en positiv effekt på konsumenter, vilket 

företag tar till vara på, kan detta utvecklas till något negativt i långa loppet. Hur långt kan 

för                         “           ”            konsumenter och när anses det egentligen 

bli oetiskt?  
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8 SANNINGSKRITERIER  
 

  följande kapitel redogör vi genom fyra parametrar för studiens validitet, reliabilitet, och 

generaliserbarhet. Detta för att underlätta för läsaren att granska studiens trovärdighet. 

 

 
          

8.1 VALIDITET 
     

Validitet är ett av de viktigaste forskningskriterierna. (Bryman, 2011, s. 50) Validitet kan 

uppnås om det som studien avser att mäta, också är det som mäts. (Johansson Lindfors, 

1993, s. 108) För att uppnå hög validitet i studien har alla frågor som ställts i enkätstudien 

haft en koppling till de tre huvudområdena: reklam, varumärke och intentioner.  Frågorna i 

studien är uppbyggda utifrån den teoretiska referensramen som i sin tur bygger på 

problemformuleringen. I och med det kan vi försäkra oss om att alla frågor haft ett syfte 

och varit relevanta för studien. Validiteten i frågorna har vidare säkrats med en pilotenkät 

där vi kunnat säkra frågornas relevans och kontrollerat att de förstås och uppfattas på rätt 

sätt. Frågorna hade som syfte att formuleras på ett enkelt sätt för att undvika missförstånd. 

Då vi genomgående låtit studiens problemformulering och syfte genomsyra studiens alla 

delar har denna studie uppnått validitet, då vi har mätt det vi ansett mäta.  

 

Inre validitet handlar om hur studien läggs upp, dvs. om kopplingen mellan teori och 

empiri. Det handlar vidare om att rätt frågor ska ställas till rätt grupp av människor. 

(Svenning, 2003, s.65) För att uppfylla detta validitetskrav har vi därför varit noga med 

utformningen av studien för att allt ska vara relevant samt ha en koppling mellan delarna, 

empiri och teori.  

 

Yttre validitet handlar om studien som helhet, dvs. om det är möjligt att göra en 

generalisering från ett urval till en population (Svenning, 2003, s.66). För att uppfylla detta 

validitetskrav har vi därför försökt nå olika typer av människor med skild bakgrund, för att 

urvalet ska kunna representera den stora populationen, konsumenterna i Sverige. Detta 

genom att publicera vår enkät på många olika Internetforum som har skilda målgrupper. 

Dock blev den största gruppen av respondenter just de i åldersgruppen 19-33 år, vidare var 

en stor del högskoleutbildade vilket har är viktigt att ha i åtanke. Urvalet speglar inte helt 

populationen i och med detta. Dock är alla åldersgrupper representerade bland 

respondenterna.  

 

8.2 RELIABILITET 
    

Reliabilitet är ett ytterligare forskningskriterium som är av vikt för att studien ska uppfattas 

som pålitlig och trovärdig (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 250). Reliabilitet är ett viktigt 

kriterium specifikt vid en kvantitativ studie och berör huruvida studiens resultat skulle bli 

densamma om studien upprepades (Bryman, 2011, s. 160). Att upprepa studier är dock inte 

vanligt förekommande sett till resursaspekter. Därför är ett gediget förarbete positivt i syfte 

för att öka reliabiliteten i en studie. (Johansson Lindfors, 1993, s. 111) I och med detta har 

stor vikt lagts vid förarbetet av enkätundersökningen, för denna studie. Då vi sett till 

resursbegränsningar på annat sätt velat öka reliabiliteten i studien. Den utförda pilotstudien 
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gav oss värdefull information om hur respondenterna uppfattade enkäten, som vi kunde 

applicera till den slutgiltiga enkäten. Denna gav oss en ännu mer välarbetat enkät där 

frågorna vänts på både en och två gånger för att få en enkät som skulle vara enkel att förstå 

och besvara. Vi fick tack vare pilotstudien veta vilka faktorer som uppfattades vara 

synonyma, vilka vi därefter kunde utesluta. Utifrån pilotstudien har vi dessutom 

reliabilitetstestat de frågor i enkäten som ansetts kunna indexeras, dvs. kunna ses som ett 

mått på något större. Vi kontrollerade detta genom                     m   C   b   ’  

Alpha och analysera korrelationer mellan enkätfrågor med varimax-metoden. Denna 

fördelning av frågor använde vi sedan även i vår huvudstudie, vilket ökat reliabiliteten 

samt lett till att alla begrepp i slutändan var godkända värden. För att vidare öka 

reliabiliteten har vi analyserat all data gemensamt. Detta för att minska risken för 

feltolkningar och misstag.         
   

Skulle denna studie genomföras p    mm  sätt igen, i skrivande stund, är det sannolikt att 

resultatet skulle bli detsamma. Detta då kreativ reklam som sticker ut från normen är något 

som till viss del är okänt bland konsumenter i dagens läge, specifikt metoden 

gerillareklam. Situationen skulle dock kunna se annorlunda ut i framtiden, i takt med att 

konsumenter som med  traditionell reklam även börjar blockera de “ y ”          

metode   . K    m        pp               “     ”              m                      

förändring vilket påverkar upplevelsen av metoderna och därmed studiens resultat.    
     

8.3 GENERALISERBARHET 

 

Ett ytterligare viktigt forskningskriterium för en                       att det resultat som 

uppkommit kan generaliseras                           den specifika         (B ym  , 20  , 

 .  68). F        y                       b                   det att urvalet är representativt, 

dvs. en totalundersökning där en hel population står för urvalet (Bryman, 2011, s. 160). 

Totalundersökningar är dock sällan praktiskt möjliga, just därför görs ett urval. Av denna 

anledning är det viktigt att urvalet är representativt för att resultatet ska vara 

generaliserbart. (Johansson Lindfors, 1993, s. 162) Med bakgrund till detta kan ett 

representativt urval nås genom att använda     m               p                            

spegla hela populationen (Johansson Lindfors, 1994, s. 92). Sannolikhetsurval är det enda 

urval som genererar en statistisk försvarbar generalisering (Holme & Solvang, 1991, s. 

305). Med bakgrund till detta kan vi därför inte generalisera våra resultat då vi inte använt 

ett sannolikhetsurval. Som tidigare redogjort i praktisk metod har vi haft för avsikt att 

använda oss av ett kvoturval, detta pga. begränsningar i tid och resurser. Enligt Holme & 

Solvang (1991, s. 305) är det vanligt att använda andra urval på grund av just dessa 

begränsningar. Men då vi inte använt oss av ett sannolikhetsurval kan vi alltså inte 

statistiskt garantera att resultatet är generaliserbart (Holme och Solvang, 1991, s. 305). 
  
             p                    p p            detta urval är funna på olika internetsidor 

där enkäterna postats. Det är svensktalande respondenter men oklart hur spridda 

respondenterna är geografiskt. Frågan om resultatet för vår studie är överförbart till andra 

situationer är till viss del diskuterbart. Hur urvalet genomförts och sett ut demografiskt är 

därför inte representativt för hela populationen, sett till vad forskning säger. Dock har vi 

fått in respondenter i alla demografiska grupper och vi har bland annat en jämn fördelning 

bland studenter och arbetare (som är de vanligaste sysselsättningarna i Sverige). Genom att 

ha annonserat enkäten på många olika typer av internetforum har vi också försökt att nå 

olika typer av människor, då svaren bland de 10 olika enkäterna var relativt jämt fördelad 
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har vi i det avseendet fått svar från alla sidor, som bedömdes locka olika demografiska 

egenskaper hos människor. Vi har försökt att tillgodose en jämn spridning om än resultatet 

inte kan antas vara generaliserbart. En generalisering utifrån          p                      

den population urvalet har genomförts för. Att dra slutsatser utöver den population som 

ligger                        b   m                      (B ym  , 20  ,  .  69). Något vi i 

likhet med forskares rekommendationer också undviker att göra.  
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Appendix 2 – Reklamkampanjer       

 

1. RAY BAN – Gerillareklam 
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2. RAY BAN – Kreativ traditionell reklam 

 

 
 

3. AXE – Gerillareklam 
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4. AXE – Kreativ traditionell reklam 
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5. LEGO – Gerillareklam 

 

 
 

6. LEGO – Kreativ traditionell reklam 
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7. COCA COLA – Gerillareklam 

- https://www.youtube.com/watch?v=lqT_dPApj9U 

 

 
 

 

8. COCA COLA – Kreativ traditionell reklam 

http://www.youtube.com/watch?v=Shvwd7VYpE0 
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9. NIKE – Gerillareklam 

- https://www.youtube.com/watch?v=yFFMdi1-t6Q 

 

 
 

 

10. NIKE – Kreativ traditionell reklam 

http://www.youtube.com/watch?v=_hEzW1WRFTg 
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Appendix 3 – SPSS Analyser 
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